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 ايئادحا بولطملا لاما ىلا نيئشانلا سوف دادعأب» ان ١)

 فوفخ لا دمالا ديعبلا ىعيبطلا ريسلا .وه كلذ
 زوفلاب ىهتنت ىلا ىه سعءاصملا لبسا نكل و.بعاصملاب
 دصقملا ىلا لصوت ىتلا ىه قرطلا برقأو حاجنلاو

 « هانا » ْ
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 عديل توناح ىف هرابن ىغ#ي ىذلا رجاتلاف . ةيمهالا

 ناودد ىف تاعاس عضل ىفع ىذلا ىتاكدلاو هتعاضد

 ىلا ةدافا رنرحتب ابيف لفتشي ةموكمحلا نبواود نم

 ليبستل ةرطنق ىنبي كسلا سدنملاو ىرخأ ةحلصم
 يحيلأوضء مطقي ىذلا بيبطلاودالبلا نيب تالصاوملا
 تاعزانملا ف لصفي ىذلا ىذاقلاو مسجلا ءاضءا ىتأي

 مهنمدجوب .الهريغو 0 مع سانلا نيب موق ىتلأ

 ةيعامجالا ةئيطلا كيفي هلم نأ يعدي نأ هل قح دحاو

 ىلع هيب رتو الجر ةيممإا ىلا ىدهت ةأرما لمع نم رثكا

 هتم الوهلهالو هسفنل امفان نوكي نأ

 اونوكو اودحتا ان ريغ لوقي 6 مكل لوق ال م

 ىتلابويملا نم مكسفنأ اوربط وأ ضعبل مكضعل انوع

 اموأمكنطوو مكلهأ اومدخأ وأ مكفالخا ىف اود

 نح . ءاوحلا ىف ىف بهذب ىذلا مالكلا نم كلذ لئاع

 الو دشرم ةحيصل هيف عفن, ال سوفنلا رييغت نا لعن

 من امناو . ىلو ةمارك الورحاس رحسالو ناطلسرمأ
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 سيلو اهركتبن مل نحت ةليسولا هذه . باجحلاو لبجلا .
 ات رجوانلبق نم ما هتلمعتسا دققفابعارتخا يف لضف انل

 نيب اوذحت ةيبرغلا ممالا ىلا اورظنا :٠ اهنم تمفتناو

 ةيكبرمالاةأرلا ةيبرتنا اودحم.ةميظع تافالتخا |مءاسن
 بادآو قالخاو ةيبرت ريغ اهباداو اهناداعو اهفالخاو
 هوحولا هذه لكم كاتم هذه ناوةيرواتسا رانا

 -ىثىف هبشن ال ةيئانلتلا ةأرلا ناو ةيسورلا ةارلا 1
 عيمج نكلو ٠ ةيناملالا الو ةيديوسلا ةأرلا كلذ نم
 ندلاو ةغللاو سنجلاو ميلفالا فالتخا ىلع ءاسنلاءالؤه

 نكلع نهنا وهو دحاو رما ىف نعمتجاو ندحا نهنيي
 نهلالقتساب نعتمتيو "نوتبرح

 نم ةيبرغلا ةأرلا تجرخأ ىتأ:ىه ةيرملا هذه

 اهتداراتبجو ميلعتلا اهيلع فيض الف.مدقلا اهطاطخحتا
 بسنت ىتلا ةيعبجلا مدقت ىف لاجرلا عم كرتشت نا ىلا

 فاتخ ةديفم الامعا اهنايتاب كارتشالا اذه مو ابملا

 ىفا-منع صقنت ال نكلو لاجرلا لامعأ نع بررالب
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 هتدجو همأو هناوخاو هنانبوهناجوز نجسيو ىلاتلامويلا
 ءاش اذا

 ءاسنلا شيعي ةديدع ممأ ايسآو ايقيرفا ىف دجوب

 "نهاربالو اناسنا نبربال ثيحنتويبلا ىفت ان وفدمابيف

 ةايحاهدنع تلصو نم مالا هذه نيب دجوبو : دخلا

 ابيلع يجو اهجوز ىفوتىتم هنادح ىلا ةراقملا نمةأرملا

 ناالا انيلع اف هدعب ةايحلاب متت ال ل اهسفن مدعت نا

 مدقت رس نع مطاسن و ممالا ءالؤه ىلا انراظنا هحون

 ىوقب ام مدنع دحت انلما باجتحالاو لهجلا ىفمهئاسأ

 ةأرملا ىلع رجالاو باجملا ديدشت ىف انتجح
 موب لك هدو ام وه دصقملا ناك اذا اما

 ة-يفار ةيح ةما اونوكي نا نودبرب نييرصملا نأ نم

 ظ : مل لوقن نأ انلفةثدمتم

 نوكتشن ىتلاةئيسلا ةلاخلا نم مكجرخ ةليسو دجوب
 نورتشت 5 نومتلا اسازرم لعاىلا مكب دمصتو اهنم

 دويف نم مكلاسن ربح ىهو الا نورك ا قوفو
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 سومانلا كح ىغتقمو نييبرغلا ةطلاخعنع رئأتلا انيف ٠
 ناويحلك ناب ىضاقلا ىميبطلاخيراتلا ءالعدنع ف ورعملا

 النا ىلع ليلدلاو .هيف شيعي ىذلا طسولا ةعيبطل عبطتي

 .بوجو انلق ام دنع اننا ةك رحلا هذه ىف انتدارال لخد

 ةضراممانيفال ةباغلااهنم غلبت ىتحاهد ادم واهملع ةظفاحلا

 ىف لوحتلا اذ-ه ءىدايم تربظ نم ىتح ةدددش

 مهن ويب ىف هرداوب تدبو مهسوفن

 ىفانءاوها عبتن نا اننأش ناف كلذ ىف بحعالو

 انلامعا عيمج

 «ديرب اذام فرذ نأ هيف بح ىذلا تقولا انلظا دقو

 عضنانم لك شيعي نا ةايللا نم اندصقم ناك نا

 لذلاو زملا انيدل ىوئساو تناكلاح ىلا اهيل نينش
 ةليضفلاو لبجلاو ملاو قرلاو ةيرحلاو رقفلاو ىنغلاو
 نمةيرصللا ءارملل ف حتنمأم نا ىرأف ةلذرلاو

 متي نا نم ًامنام دجأ الو.هل ىعادال ةيبرتلاو ةيرحلا
 ىف اهقلطي مث ةأرما موب لك جوزتيو ءاسن ةدمل لجرلا
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 2ئَض ركلاممامالا بهذم نمةصلختسم ةدام ةرشع »

 1 هوّعأر ام اذرار دق هيف انبار أدبا بولطملا هنع هللا د

 «ءانتءا ىلع ةيلعلا كتم انركشو ةقفاوملاب هيلع انعقوو »

 «روكذملاعو رشملاهيطو ليلجلا بطخلا اذه مكتيضف ,

 ىرشبلا ميلس ريقفلا « مدنقا د
 علا مداخ ىكلاملا ١١٠م ةنس رخآ عيبر 5

 رحهزالاب ءارقفلاو >

 ةلئسمو تاجوزلا دد_هت ةلئسم ناتلئسملا ناتاه
 انتفلتسا ىتلا لئاسملاها نماههقالطلا قح ةأرملا ليوخم

 امظم املاعن أ نرسيوةأرملاربرحنباتك ىن راظنالا اهلا

 يأ هدبعدمت نيشلاذاتسألا ةرضخ لثم ايكح [بقفو
 أمهيفدانحرتقا ام عومسملاهتوصد ديف هتمه.نانريدجامهلا

 تويبلا ف ظحالياماهريغو تامالملاهذه عيج

 نسحتلا ىف ةذخاةيرصملا ةأرملا ةلاح نأب انأبنت موي لك
 ةقرتاو

 تندحلب ةيورورظن نءردصنةك رحلاهذهنا ريغ



 "ل

 امهنيعنهناف براقالا نم لودملا رذعت ناف نيراج “0 ظ

 . .تراف نيجوزلا ىلا امهن ثعبي نأو بناجالا نم
 هياعو هيلارمالا اءفرو قالطلاب ايكح الاواهذ امهاحلبصا

 ةقلطةلاملا هذه ين قيلطتلا عقبيو هن اركح اع ىغمتي نا

 اهيلع ةدايزلا نيمكحلل زوحجالو ةنئاب ةدحاو

 نم للطن نأ ة-جوزال (ةرشع دحالا ةداملا)

 ررض هنم ابلصي ناك اذا جوزلاىلع قيلطتلا ىضاقلا
 ىعرش ببسريغل رح لاك اعرش زوجالام وه ررضلاو

 نأ ةجوزلا ىلعو ىعرش بيسْنودب بسلاو برفلاو

 . ةيعرشلا قرطلاب كلذ لك تبثت

 عماجلا خيش ةرضح عورشلا اذه ىلع قفاو دقو

 :ىف' الا تاولاىتفلاةرشح لاوس رات

 «ىدنفا ىتفمةليضفلا بحاص ذاتسالا ةرشحو

 «هلل هدبأ ةبرسعلا رايدلا»

 «ىراجلا ؛ خرؤلا كتليضف باطخ ىلع انعالطاب د

 «دحا ىلع لمتشلا هب قفرملا عورشلا ىلعو اوةرغد



 ةقفقلا

 . .ثروبوةدعلادمب جوزتتنااهلو ةجوزلادتمتهيلعروثملا
 عمم راس هنا الا تبث, ل ناف هربخ نعزجعلا درج هلام

 نيتفباسلا نيتداملا ىفام همكح ناك طققف شدلا

 د فرح ىف دونقفلا ةحوز ( ةنساتلا ةدالل)

 .دمبوهيناقحلا رظان ىلا رمالا مفرت نا مجريغو نيملسملا
 .تدتعاتضقتنا اذاف ةنس لجا اطل برغل هنغ ثحبلا

 .ةنسلا ءاضةنادعب هلامث روب و ةدعلا دعب جاوزلا الل حو

 .ذا دوقفللا ةجوزدادتعال لاج آلا برض لكو

 ابسفن ىلع شم وأ ةجوزلاهنم قفنتام هلام ىف ناك

 .ثىتم هيلعقاطيل ىضاقلا ىلا رمالا تمفر الاو ةنتفلا

 اهاوعد ةدك هل

 .نيجوزلا نيب عازتلا دتشا اذا ( ةرشاعلا ةداملا )

 .صوصنملا قرطلا نم ةقيرطنامهني هعاطقنا نكمي لو
 زك رملا ىضاق ىلا رمالا مفر ىلاعت هللا باتك نم اهيلع

 نم اهدحأ نيلدع نيمكح نيمي نا كلذدنع هيلعو
 .نالضفالاو ةجورلا براقا نم ىناثلاو جبوزلا براقا
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 لاجرو ماكحال رشنلا قرطل هدوجو تانظم ىف هنع ٠

 عيرا لجا ا برضي هربخ نع زجعلا دعبو سيلوبلا
 ريغ ةعئرأ ةافو ةدع ةجوزلا دتعت تبتنا اذاف نينمم

 نا كلذ دنن الط لحتو ءاضق ىلا ةجاح نودب (رشغو

1 
 ناك و ىح هنا نين ل دوعفملا ءاج اذا (هملاسلا ةداملا)

 تناك هنايحن ملاع ريغ اهم ىناثلا جوزلا متع لبق كلذ:

 لاحيف عتفلادمبو ًاقلطم دّمملادما ولو دوّفملل ةجوزلا
 نا ربظ ناف دوقفملا ةايم املاع ىتاثلا جوزلا ناك ولام

 جاوزلا ىلع دقعلا لبق اهدمد وأ ةدملا ف تام دوقفلا

 ماع ريغ ىناثلا اهب عتمت نكي ملام هتثرو هدعب وأ ىناثلا

 ةايح ملاع ريغ وهو هعتمت دعب تام ناف لوالا ةايح

 ثرت ل لوالا جوزلا

 نيملسملا نيب كرتعم ىف دّمف نم ( "هنماثلاةداملا )

 هتجوزل زاج لاتقلا رضح هنا تدثو ضد عم مهضعلا

 مدعو هنعثحبلا دملو "هيناقحلا رظانىلارمالا عفرتذا
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 ىضاقلا هيلع قلط ةجوزلا

 وأ لام بئاغلا جوزال ناك اذا ( ةعبارلا ةداملا)

 هر ناكاركا دب ىف هعادو 5 دحا ةمذ ىف نيد

 نا اهلو نيدلا وأ لاملاكلذ نم ةققفنلا ضرف ىلط ق>

 اهباطب ىضقيو ةميدولا وأ نيدلا ركني نم ىلع ةنييلا مقت

 ىلع ةقفنلل ةقحتسم امنا فلحت نا دعب كلذو ليفك الب

 ىف اليك و هنع مقب والام امل كرت مل هناو بناغلا

 ابيلع قافنالا

 قافنالا مدل ىضاقلا قيلطت ( ةسماخلا ةداملا )

 هراسيا تبثأ اذا هتحوز محارب نأ جوزالو ايعجر عمي
 : وا ةراسا تش ل ناف ةدملاءانثا ىفقافنالل دعتساو

 ةعحرلا حيصلا ل قافنالل دعتس

 عطقتاو نيملسملا دالب ىندتقف نم (ةسداسلاةدام)
 ةيناملاةراظن ىلارمالا مف رتنااط ناكهتحوز نءهربخ-

 نكع وا اهيلاراس هنانظن وا فرعن ىتلا ةبلا ناس عم

 ثحبس نا كلذ دنعةيناةملا رظان ىلعو اهيف دجوب نأ
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 لعقافنالا نع جو رلا منت ::ما اذا ( ىلوالا ةداملا)

 ”هقفنلاب هيلع ك- آلا ذمن' 4 لام هل ناك ناف هتحوز

 قافنالا مدع ىلعرصاو رهاظلام هل نك. ناف هلام ىف

 هتبثي ل ناف زجعلا ىعدأ نا ولاحلا ىف ىضاقلاهياع قلط

 ديزت ال ةدم هلبما راسعالا تدثا ناو الاح هيلع قلط

 كلذ دعب هيلع قلط قفني مل نأف ررش ىلع

 انوجسم وا اضيرم جو زلاناكن ا ( :هيناثلاةداملا)

 ىجربةدم ىضاقلا هلهماهتجوز ىلع قافنالا نع غنتماو

 ةدم تلأط ناف نحسلا نم صالخلا وا ءافشلا اهيف

 قلط 'هنتفلا وا ررضلا ىشم ثيحم نجسلا وا ضرملا

 ىضاقلا هيلع
 ”هبيرق هينغ ايئاغ ججوزلا ناكاذا ( :هثلاثلا ةداملا )

 لسري مل نافالجاهل ىضاقلاب رض هتجوز) ةقفن كرتيإو
 ابيلع قافنالل رضحي مل وا اهسفن ىلع هتجوزدنم قفنتام
 ةبيغلا ديعب ناك ناف لجالا ىغم دعب ىضاقلا هيلع قلط

 ه-:م قفنن هل لام ال هنا تنثو لحلا لوب ناك وأ
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 «هيجوزلا قوقحرئاسو تاقفنلا ىلع عازن ىف نبعم »

 «داسفلالازبالو نهنم ةدحاو الو نيقلطبال هنا مث د
 1و هل كماألو نه دالوأ فو نبذ لئت د
 .«ريغ ةمالاو ندلابكلذ ررضو هللا دودح اوميقينأ »

 هنحا ىلع فاخ 2

 ءاسنلا نم ًاريثك نا ماملا اذه ىف ثدح دقو

 وأ ادب« ةقاشلا لاخشالاب نبجاوزأ ىلع مكح قاوللا

 .ةراظن ىلانيكشتةليوط هدم سملابو ا دب وما نجسلاب

 نم نحل ليهسال ثيح "هسيعتلا نهنلاح نم ةيناقحلا
 مودي لئاع نمل دجوب الو نبجاوزأ نم لاصفنالا
 ىلا هيناقحلا ةراظن ترطضاف نهدال واش اعمو نهماقفنب

 "هيعرشلاهوجولا نعةب رصملا رايدلا تفم ةرضح ءاتفتسا

 هترضح ثحبف ىوكشلا بابسأةلازال اهذاذملا نك ىتلأ

 نمجتنتساو اههباشتىرخأ ل ئاسم ىفو ةلأسملا هذه ىف

 ”هيناقملا ةراظن ىلا اهمدقوةدام رشع ىدحا ةيكلاملا همف

 ءارقفللةدافااه رشنن اهنايب كيلاو
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 ”هيب رت ىلا ةجاحلاب نيبرصملا دنع اديدج ًاروعش  الوا
 ائيشنهوملعبال اوناك نا دعب مهنان
 ىثالنلا ىلا يشف اعيش هءاهذو باجحلا فيفخم  ايناث

 ”هيلاملا ”هقيرطلا ىلع جوزتلا نم نابشلا فذأت الات
 ةيوطمخملا هفرعم نم مهلكمي امب اهرييشت مينو

 قودالبلاءانبأ ضملو ةموكدملا ماهها ابار

 رابدلا ىتفمهدبع د خييشلا ةليضفلا بحاص مهنيدقم

 ىلع علطا نم لكو . ”هيعرشلا مم احلا حالصاب هيرصملا

 دج كاملا كلتن أش هتليضف هعضو ىذلا للملا ريرقتتلا

 ةيرصملا تالئاملا ىف ريبك حالمصاب ىتأتهريثك روءاديف
 ددعت ىلع مالكلا دنع هب ىلا ام اهم ركذلاب صخاو

 لاق ثيح تاجوزلا
 ةامةزتك نم وكشلاب نر مفرأ ىناو اذهد

 6 ناف ةدحأو همصعو تابوا نم ءارقفلا مم د

 « واثالثوا تاجوزلا نم 0 هدنع مهم ريثكلا >

 « لازب الو نهلع قافنالا عيطتسيال وهو نانثا »
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 اومهوأو .نيدلاو نطولا ىلعةبانجاهناب لولا ىلا مهضعل
 ىناما نم ةينما ةيقرشلا ةأرملا ربرحت نا اوبتك ام ىف
 نمو ىالسالا نبدلا مده اهب ديرت ةيحيسملا ممالأ

 نم كلذ ريغ ىلا م-منم سيلف نيملسملا نم اهدضعب
 اهداقتعاب ذذلتو ءاط_سبلا اهبلا ىغصي ىتلا ماهوالا
 ةيقيقملا مرعفانم مرك اردا مدعل ءالبجلا

 : ةدحاو ةملكب الا مهيلع درت نا ديرتال نحو
 افانبرار.دالا نودصتي اوناك اذا نيمبوروالا نا ىهو

 ةليسو نودحي ال مهناف انسفنال انوك رتب نا الا مهيلع

 ةرضاحلا انتلاح نمانيف مهضرغل ىف 1

 دبتجا امهمو . هيف سرال ىذلا قأا وه اذه

 ىلحشي نأ دب الف هع نو رخآ لفغ و هنافخا ىف موق

 نامزالا عيجج ىف ةقيقملا ناش . الجا وأ الجاع لكلت

 ة اللا مماحألا انه لاوحا ىف ران لكو

 دايعتسالارود نمطق اندنع ءاسنلانا ىلع لدبام اهيفدحي

 . ىريذا . قيقر باجحالا ةيرملا نيبو نهني قبب مو
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 ةجيتن نوكي امنا مالا ىف رييغت لك نال لاح ىلا لاخ

 يف داوتنالتاداعو قالخأو تافصو لئاضف عومجمل
 ةارملا ةطساون ىأةيبرثلاب اهنم نكمتت الو سوفلا

 ءذا مهيامف مهلا وحأ اوحلصي نا نوررصملادار أ اذاف
 اودقتمي نا مهيلع بحي .هل وأ نم حالصالا ىف وأديب

 مالا نيب ناش تاذ ةيح ةمآاونوك ناقد

 نوكن نا لبق ىناسنالا ندمتلا ملاع ىف ماقمو ةيفارلا

 نيفصتم لاعر دادعال ااه اطر مهتلئاعو مهتويب

 قءاحر الو . حاجنلا اميلع فةوتي ىتلا تافصلا كلتب

 اذاالااصلا طسولا كلذ ريصت تالئانلاو تول ن١

 مرمال او مهما وه راك لاحرلا نك راشوءاسالا تب

 مهلامعأ م ف منول راشي ل نا

 أهربتعا دق اهتهادبو اهتطاسإ عم ةقيقحلا هذه

 نايذملا نم رض ىضاملا ماعلا ىف اهب انرهاج موي سانلا .

 نمريثكلا اهدعو مالسالا ف قرخ اهناب ءابتفلا كحو

 ىهتتا لب نييبرغلاديلقت يف ةنلابم سرادملا ىجرختم
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 ندلا ماكحاب كسمتلا ىلا هريغو هتمدخ ىف ىنافتلاو

 رج لهو

 نا وهو ذحاو رمأ نادشرملا ءالؤه تاف نكلو

 اد انمل نوكن نا نكع ال ابكاش امو تالكلا هذه
 لق رفاو ءادنلا لآتلصو اذا الا ركذب رئاةمالا اح

 نطويم تهجونو اه نهسوفن تقاعتو ابين اعمءاسنلا

 نسحاب نهدالوأ نعضي ناكلذ دعب نبنكمي ىتحابيلا
 نهم اهذا ىف ناسنالا لاك لثمت ىتلا روصلا

 الا اهريبغت نكم ال هيعامجا لاحلك نال كلذ

 ىنكي ال هنالو بولطملا رييملا وحن "هيبرتلا تهجو اذا

 رما الو هيلا :هجاحد رع هعوض وم ناك امهم حالصالا ىف

 ىلع ىقلت هبطخالو هيلع سانلا لمح "هموكلاهردصت

 هعفانم نادإ ىف فلؤت بتك الو هيف مهبيغرتل مرعمأسم

 ابلك رومالا هده ناف.هايازم حرشل رشنت تالاقمالو

 اج ءوس ىلا اببديتو "مالا داشرا ف الا امل رثآ ال

 نماهو<و ممالا ريخت ىتلا لئاسولا نم تسيلاهنكلو
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 مد( ةفاخ جم

 « ءاسنلا ةبسنلاب رصم ىف ّن الا راكفالا ةلاح ع

 نوردشي ةزيخالا نييسلا هذه ني علا

 اهم مأتلا تامالعمريلع تدبوةيعامتجالا مهتاحء وسن
 مييلا تلصو . اهنيسحم ىلع لمعلا ةرورضب اوسحأو

 مهم ريثكلا اورشاعو مهب اوطلتخاو نيببرغلا رابخا
 شيعلا بيطب ن وءتمتم مهمأ| وأ راق مهمدقت غلبما وفرعو

 ىتاايازملا نم كلذ ريغو ةملكلا ذوفنو ةطلسلا عاسناو

 اهنودب ةايحالةميق ال ىتلاوابنم نيمو رحخمبسفنا اودجو

 ىلعلوصحلا ف ةبغرلاو مهتاراىلاقوشلا مهيف ثعبنا
 راكفالا ثب يلعاومحازتو نودشرملا انفيب ماقو .معنلا كلت
 اده . حاحنلا قيرط ىلا ةمالا ىدهم اهنا اودقتعا ىتلا

 بولقلا فالتنا ىلا كاذو طاشنلاو لمعلا ىلا وعدي .

 نطولا يح ىلا رخا و قاّمشلا بابسا ذبنو داحالاو
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 اذامو قالطلاو جاوزلا ىف امفوّةح ىهامو مهطلاخمال

 ةيعامتجا ةلثسمالوأهذبفةمالا ىفو ةيئاءلا فان أش نوكي

 لوصح ىف كلذ دعب ةبارغالو ةيملع ةلئسم كلذب ىهف

 اهف قافنالا

 مهيلع كح و نيييرغلاب ا ناد اع اذ

 امىف قحلا نع اوابض مهنا ىهو اهانليخم ةدعاق ىضتقمع

 فقننا كلذ لدب انمزاي  ممدنع ءاسنلان أاشب صتخم

 بابساف وما راى ثحبن وةلئسملا هذه ىف م راكفا ىلع

 نرقلااذهيف ءاسنلاو لاجرلا|هب ماقىتااةميظعلا ةضهنلا

 نوكن نأ نكمكلذدمدو . ةيلاملا اهناتت عيمج سردنو

 ةيلقملا تايرظنلا ىلع اسسؤم احيحص ابر انسفنال

 عئاقولاو براجتلاب اد ير ةدحجملا
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 لوقلا اذه . مماسن ىلع نوراغي الو هردق قح نفنلا

 الاردصي نا نكمال سانلا نم ريثك نم هتممس ىذلا

 نم '”ىثش ىلع فقب مل ةفرعملا صفان ةريخلا لق نما

 ام رثكا اهم ىردي ال وهف دالبلا كانت ناكس لاوحا

 امو ةيكبزالا يف رودب ىنرغ حتا انناوعا ند هيردي

 لوح نيفئاطلان م هاريامان دئاوع نم بتكيو اهرواج

 ةروبشملا نكامالا كلن

 ؟ بسلا وه ام نذا

 قكسلابس رح | اوما قرة حتا سم لاوه ببنسلا

 ةيحتلا دارا اذا هتمبق مف ريبىلرغلا ىرث ةداعد رحم ةقيقحلا

 نم ةداع هذبف هسأر ىلع ابعضيو هدب كرحم قرشلاو

 برغلا وقرشلاخبراتب طابترااط ن وكي نا نكع تاداعلا

 تعضو ىذلا ريخصلا عوص وملاىدمتت ال اهمها نكلو

 ةيصخشلا ةأيحلا فةحيتأ اهبلع بترتي نان ركع الو هلجال .

 شيمنو ل-هتن ال و وأ ملعتت ءارلا نوك لمآ. ةعاقلا را

 ظ وألاحرلاطلا يدا < ةعئمتم 1 تيبلا ىف ةنودسم
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 نا 00 رطخم مل كلذ عمو . دودولا

 ا ألا ري لب. ءاشنلا باع كي
 ةيرحىف عسوتلا نوبلطي بهاذملا باب رأ نم نيفرطتملا

 )0 ]رام ريصن نا ىلا اهقوقح ق ةدايزلاو ةأرملا

 براشملا تانرأ عم كلذ ىف نوقفتم مهططش ىلع مهف

 ةلدتعملا

 لاا هييبلمو قافتآلا اذاها ريد وهف

 مدنع رييغثلا ناف . الك ؛ مهماداع ىف رييغتلا نوبحتال

 مر ران ىف ةماع ةرظن ىقلا نمو . مهمدقت” نوناف وه

 ْ اوريغ : مدنعءىثلك اوريغ مهنا دحب دحاو نرف نم

 مهماالمو مهنيناوقو مهنونفو مهمولعو مهتغلو مهم وكح

 ضرعم رومالا هذه هيلا تاصوام لك ناو ممنادأعو
 ليدبتلاو رييغتلاب ددبمو مهنم نيثحابلا داقتنال ن الا

 رخا ا ىلل تفو نم

 اذ_ه بابسأ نم نوكي نا حصي ال كلذك

 فرش نوردهال نيمسوروالا نأ ند لاقيام قا 4 اهنالا
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 اهودلوتساو اهوبرو اهفاص واقداباه قدصوَو اهءاونأ

 اهوامعإو ةدابلا هذه نع اوايغ
 نم اهريخك مات سرد اهوسرد مهنا ةقيقحلاو

 الوةيقرشلا انتداع نيبو اهنيب اونراقو ىرخالا لئاسملا

 ىلع مهحو موب هموق ىداني ماق مهم ادحاو نا لعأ

 وه ءاسنلا باح- نا ىلعز وةفتم لكلا لب . اهرييغت

 ىف بلا وه باجمل مدع ناو قرشلا ظاطتلا بيس
 ديد ىف مهني دجوب فالحلا امناو . برغلا مذقت

 هانيي اك ةيسايسلا ةأرملا قوقح
 دعو ي انزل تكوتسسا' نأ: ند عاجالا اذه ظ

 ةقرس ىه ةصاخلا ةيكلللانا نوري لاجر نيب رغلا نيب
 دارفأ ميج نيبامئاش اكل ءنوكن نا بحي لاومالاناو ٠

 ىتح جاوزلا ماظن ءاغلاب لوقي نم مهيف ربظو . ةمالا
 ماظنل عضم ال ةرح ةأرلاو لخرلا نيب تانالعلا نوكت

 لكمده.ىدانت ةفئاطمهنم جرخو . نوناقاهددح الو

 قحباهلكش ناك اعم ةموكمل-فرتعت الو عرشو ماظن
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 ىتم جرخم نا اهل حسسي اذامل : ةملعتم ةهبن نوكت نا

 هذه لك اذ امل ؟ ءاسنلاو لاجرلا طلا#و رفاستو تءاش

 نوكي.ال انمدحاولا باوجف:مارتحالا اذهلكو ةنرحلا

 ال باوملا اذه نكلو ةئيسلا مهداع ىف هذه ناالا

 تاك اذال وهو خا الاؤع ىعدتس هنال اعيش ديف

  تاوللا هك ربك انهو :ةدالا هذه

 ةشحوتمةما تاداعنم ةداعانث< عوضوءناكول
 مكحباهياع تازرط ةداحلا هذه ناءكوق نا انلع ليدل

 نا نودب اهناطلس ته لمعت ةمالا كلتو ثداوحلا

 ليت اها وحاب طابت راو السا لجن ىهو اينركتت
 اهنوؤش ىف اهنغ شنب ىذلا رثالا

 اكيرماو ابروا لها نا لّقماا هماسي الامم نكلو

 اهءابسأب مهم روعش ريغ نم ةداعلا هذه ىلع نوريسب

 نذلا مهءاملع نا نظي, نا لقملا ىلع بعصيو ابجناتنو

 ةمسظلا رارسا تناستكا ىف*موب لك مهسفنا نودهج

 اونبواهودجوو تابوركيملا نع اوثحب نيذلاءالؤهناو
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 . قرتال ارثا دحي ةلما ىلعو . نونفلاو ءواملاو ةعارزلاو

 ظ ةيبدالاو ةيلقملاامئايحرهاظم عيج ف
 ناتمزالتم ةمبدالا ةلاخلاو ةيلّمعلا ةلاطلا نال كلذ

 امل عضو امناوةدحاو ةلاحةقيقلا ىف امه ىلب امان امزالت

 .ناف اهملا اهنم رظنب ىتلا ةهملا فالتخا بسن نامدا

 وه مث ةديدج ةفرعم هديفي لقعلا ىلع درب مواعم لك

 ناك ولو انك واس ماظن ىف لخدي اهسفن ةدافالا هذه

 دقفل لمعلا ىف رثادل سيلو طقفةفرعملا ىلع ارصاق ملا
 ابلك لقت نا هتيمها مظعم

 جورخوانتاداع نع نيينرغلاتاداعفالتخااماو

 نيمعتعو لاحرلا عم نوعامجا وهوجولاتافوشكم مئاسن

 طاطخملا ىلع لدي امم سيلف نمل لاجرلا مارتحاوةبرملاب

 مدنع باد آلا
 اذا نكلو بويع تاداعلا هذهانم ريثكلا دعب مذ

 ؟ ةقيرطلا هذه ىلع مهءاسن نويب رغلا ل ماعي اذأمل تلكس

 بحنو هنيع نع اهسلجيو هتأرما مهم لجرلامرتحي اذال
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 . ادع ره سيل ىبروألا ندبتلا نا لود ةلطانو

 ملاع هنال اذه انماء ىف ادوجوم سيلا ضحلا ريما ناف
 لصي,نا ناسنالل نكمأ ىذلا ريختا وه امناو . صقتلا

 هب قثراو هصقني ناك ام يش هب من 1 هبلا ظ

 لايكلا نم ةجرد

 رظتنيام نناج ىف ةريغص ةجيتنلا هذه تناك اهمو

 أ 0 نأ انل ىغبني هناف لايكلا نم هيناسنالا سفنال
 أهنم ىلعأ وهام ىلا هلهأب لصي نا لبةتسألا ىلعو

 ىلا نا نم ادن ريثكلا هموت ام أطل نمو

 . اهرئاس ىف رثؤي الو ةمالا نوؤش ضل ىف لصح
 دجواذاالا احيحص قرن نوكيال ىقرتلا ناباوصلاو

 ىت>اهباكواهيئز ج ةمالا نوؤش عيمج ىفرهظل حور هنم
 .تاايئزج نم ةبكرماهدجو هتلمج لاح نا ثحاب ءاش اذا

 او نسلملاو معطملا و نّكسملا ىف ربظت ىقرتلا نم

 | رمماعتلا بيلاسأ مثالا و حارفالاو تايممجاو قرطلاو

 ةراجتلاو مئانصلا ف ربظن ان ىهالملاوتارئايتلاوةيب رتلاو
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 ماركاب نيروبشملا دالبلا نايعا نم ريثكلا ىرت اذهلو

 رئاس ىف نوري_سد هب لافتحالا ىف ةةلابلاو فيضلا

 ريقفلا نوملظيف مدخلا ىفتفم فالخ ىلع مهنوؤش

 ًاصوصخو مويراقأ نم ءافمضلا لاومأ ىف نوعمطيو
 نونأبو ةشيمملا ىف مهلئاع ىلع نوقيضيو مهنم ءاسنلا

 ةعركلا سفنلا هابأتام كلذ نم
 . انلاع نع كلذف فاتخال هيك رتلا ةمالا لاحو

 قالخالاو باد" الافقر كانه فيراادالب ضعل ىنرمأ

 الن كلو .ةيرصملا باد: الاو قالخالا ىلع املزامتماو

 ةجاذسلا ةباغل هتبرقىف شيعي ىك رتلاا الا كلذ سبيس

 باكترا ىلع هلهحام دجالف شيعلا ةعس نم برض ىلعو

 نم ريثك نع ديعل وهو . هنسملا باد الا فلاخام

 قراف اذاف . اهدوجو روتي الو اهاهجي هنال لئاذرلا

 دحأ هيراجي الو هتبأر ندملا نم ةنيدم نكسو هتيرق
 تاوبشلا حراسمو تاذللا عئارم ىلا اهلخا شاسع ىف

 ىرخالا بويعلا عيدج ىف هلاثمأ"قافو



 م:
 « هلمعو هركفو هتقو لذ نكلو »

 دعأسم ولعلا ىف نيب ربل متع نا قبسأم حتذتسن

 نرامملارخات ناوباد الا ىفمهقرت ىلع ةدعاسلا لك

 انبادا طاطا يف اببس ناكاندنع

 بالا نيب اهبذ ىرجي امو انتالثاع ثداوحهذهو

 هنأيب جاتح الامم هتجوزو جوزااو هيخأو خالاو هنباو

 نم اهف دهاشي اموىرقلا ثداوح هذهو ليصفت ىلا

 ةيميهلا ملا رجلاو تاعزانملاو ةنامللاو ضغابتلاو دسحلا

 قىر امو نطولا ثداوح هذهو اهمذ لقعلا راح ىتلا

 رقحا يف ىأرلا ىف مهفرفتو لالحتالا نم هلها طئاور

 . ىا ليبس ىف هوقفني النا لأملا ىلعمهصرحو نوؤشلا

 ركفلل مهناقوا نم ءىش ممنضو ةماعلا عفانملا نمةعفنم

 ىلع ناهرب اذه لك مهدالب اصم نم ةحلصم ىا ىف

 قالخالا نساحم نماندنع نوكي امو .انفالخا طاطخحا

 ”قارخو فايرالا دالب نم ريثك ىف دوبعملا مركلاك

 ةرهشلا بح ىف سفانتلاكبويعلا نم بيع ىلا ةقيقلا
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 , «ىامو مبسفنا اودهحي مواهنم اعيش 1 رش ابلغ د ْ

 . « حدملا اذه ةميق نوكت اذا ٠ هيلع توتحا ام مهف»

 « نيحدألاءالؤه قدص ىف هدقتمن ىذلااموءان رظن ىف »

 « لون اهراغص,ءايشالا مئاظع سرقت نآانل زاج نا د

 « . ةلماعملا هذبم هقلاخو نوكلا نوا.ءاعي سانلا نا »

 < نوفتكي إل مهنا ةلماعلا كلت ند نونا اس سد

 « ق'ادح م ة ةميقحو وكرت 0 و اونوعوا وغسل م

 6 عئادبلا عدبأ نم اهماب نوداني ىتلا ءايشالا كلت »

 « لغتشي نم ىلع ةعاللابز وحتي لإ تارغلا برغاو»

 « رارسالا نم اهيف عدو ام ىلع فوقولا وابقئاقحميغب د

 «ساس> الل فءعضااوه معلا لامهانااؤهلعلاومقفولو »

 « ةدابع ىمن معلا ةمدخ اما . هل قحاملا لب ىندلا »

 « نابىنمض فا رتعا ىهلملا ةمدخن الساقلا هيدا »

 « ناش هل اهدجوا ىذلا ناو ةيلاع ةميق تاقواخملل

 «نوكلل ما رتحا ه معلا ةمدخ . ئمسا ماقم و ىلعا »

 « نأسللاو مفلا درحع ال معلا بلاط هدؤي هعئاصو »
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 ىرام لوبق ىلا لئامو احيبق قرا انسح راتان ىلا

 ةرمةداعلات ءطقنا اذاف ثح نودب هيلغ سأنلا باغا

 - لاحتساو هدب نم هسفن دابق تافنا ةليذرلا ةذل قاذو

 لبق نم هيلع ناك ام ىلا مجدل نأ هيلع

 رفنلا تذهب :لقتلا مح ىوقب ملعلا نا انيأر

 سيلو . ىنددلا ساس> الا مظعي هنا كلذ ىلع فيضأو

 نبدلا نال عوضوملا نع جورخ ةرابعلا هذه ركذىف

 دحاو ءىث ىلإ ةقيقملا ىف ناعجرب بدالاو

 فودليفلا هب ىتأام ىنملا اذه ىف ليقام لججأو

 انههنم فطتقأ ةيبرتلا ىف هبتك ىذلا هاتك ىف رسنبس

 لك اننا ىلا نه
 « ريثك مع زبك ىببدلا ساسحالل ايفانم لعلا سيل

 « برضنلو.ن.دلاىنانلاوغ معلا كرت لب. سانلا نم »

 «فنصل نيفلؤألا رايك نم املاعزاض رفنف الثم كلذل »

 «نوةلطيوهيلعزونثيسانلاو قئاةاررقيو بتكلا »
 «الاهبتك نماوري+ كلذ عم مهنكلو هحدع مهتنسلأ ١
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 هنيمد نماضتلا ده وه انآ ندالا ىرتلاو , رخالا لا
 ىلا ىدؤي م واعلا ىفمدقتتلا ناف بيرغلاده سبلو ٍْ

 ءاقترالا نا بررال . قالخالاو باد الا ىف ىف مدقتلا

 ةداملا وه ملا ناف امئاد ىندالا ءاقترالا هبحصن ١ ىلقملا

 بدالا دجوبال هنا لوف اال. بدالا اهنم ىذغتي ىتلا

 نكمال لهاجلا بدأن الوفا امئاو ىلعلا دجوي ثيحالا
 .ملاملا سفن ىف بدالا تابث لثم هسفنىف اتباث نوكينأ

 مسي نا بلطنال ةيملعلا قئاقملاو لقملا .بطاخم ؛ معلا

 لغشو سعآو ثحي ىلا جاتح لبي ةشفانم ريغ نم أهم

 طبض ىلعدايتعالا بسكب لعلاب لاختشالا ىلع دايتءالاو

 صخش م اذاف . بدالا ناكرا مأ وه ىذلا سفنلا

 هنم عزن باد اللافلاخمأر م رمأ لمعي نأ لع ادق ترثا

 هراضموهايازمو هراثآ و رهالا كلذ ىف رظنلا ىلا عزان
 ردنبو حصنال وأ اهل حصل 00 ىلا عجد من

 مل ال_ضاف ناك ناف لهاملا اما ٠ هيلع دقي نأ ذئايح

 ناعذالل دمتسموهو ةدرحم داما ةليضفلا نكن



 م
 لما تاق نيسلاواروبشلا ىف قذلا جئاسلل

 .شاسحالاوه امو . الثم لينلا عبانم فشتكيل هدلبو

 هدبكتبام عمنيشح و تملا نيب ةشيعملاب سيسقلا ىذرب ىذلا
 اذهامو . راطخالا نم هب طيح امو باذعلا عاونا نم

 نم افالا لذ_ م نا ىلا ىنغلا قوسين ىذلا نادجولا

 هعفن دول لمَمل وأ ةيريطلا تايعجخلا نم هب هن تابنلا

 ةيناسنالا ىلع وأ هتمأ ىلع

 هذه رداصمو تافصلا هذ_هىف رسلا مع اذا

 تاولا يت الئاعلا-ءاضعأ نتيام ملع مث ةليلملا لامعالا

 قدصلا نمممالماعم ىفامىلا رظنو ةبحلاو فالتنالاو

 ليلاو فرشلا ساسحا ومنو قحلا ىلع ةريغلاو لوقلا ىف

 كشالفناويملابةفأرلاو ريّمفلاو فيمضلا ةدعاسم ىلا

 ءالؤهنا ىهوةحيحص ةجيتن ىلا ملعلا اذه نم ىهنذي هنا

 هذهزال . ةيضفلاو بدالا نم مظع بناج ىلع موقلا
 سفنلا بح ناطلس فعْص ىلع لد: لاوحالاو لامعالا

 ةمالا دارفأ نم لك ةجاحب ساسحالا ومن ىلع لدت اك
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 ديزت ال انم ريثكلاو اهم ربظام ضمد الا نييبرغلا

 امو ىوابهلاو عراوشلا ىف اهم فرع ام ىلع هتفرعم
 قلل قم سلو تاناكحشلاو نصستلا ضف 1

 ةروص ىه رهاوظلا هذه نا نظذنا لدعلا نم الو

 بدالا نم مهتازتم ةقيفطل ةمات

 نا هلفاحعحم مهبف همكح نوكي نا دارا نم

 لع فقرو مالا كلت ةا_ح رهاظم عيمج مل

 رمأ اذه مهسوفن رحل فطاوملاو تاساتمح الا

 مهفالخا و مهاداع و مه رات ومجشلب ةمأن ةفرع 1 جاتحي

 ما فرعي نا هنكما طورشلا هذه ثحابلل ثمت اذاف

 ةدعاسم هدالواوهتجوزكرتبو هتايحىنأما لجر بج

 شيعلا بيط ءايلعلا نم ملاع ردتحت اذاملو . ربوبلا ةمال ٠
 فشك وا ةلثسم لح لاغتشالا ح حجربو ةايحلا ذئاذلو

 ىلاع ةورثلا عساو 0 ةلعمبف وا ةضماغ

 اعروهتمانأش 3ك ولاريب هنأ ىف هنمز ىف ماقلا

 كرما وهامو . ليبسلا كلذ ىفمونلا ةحار هسفن مرح



 (اةو4)

 / راشتناو نمزلا رورم عم هنأ ند كدرالو

 اهمااع ةمالا تاقبط ىف ةيبرتلا قرط نيس و فراعملا

 لالا نيب رفتو ايشف ايش سوفنلا ب ذب: اهينادؤ

 : اهتلاض وه ىنذلا

 ىذلا داسفلا اذ_-ه نأ 'ئراقلا توفبال هنا ريغ

 ةيعامجالا لئاضفلا مهين فعضب لب رغلا مالا ىن هان ركذ

 لئاضفلا كلت عبتبامو ممالأ ءانبل ىوفالا نك رلا ىه ىتلا

 00 ا 7 لينس ىف لاومالاو سمنالا لذ, نم
 . اذا هيف لجر ىلع أك ب رغلا ىف لجر ىتداف هنع عافدلا
 عفان ل ىلا وأ عافدل ماقوأ موجه ىلا عاد ىعد

 رظاخو ىعادلا ةياجال ضب واهاسنبو هذ اذأ عيج كرت

 لاح نيف دير تام ةمالل من ٠ نا ىلا هلام لذسو ه-سفنب

 ةيبرغلا مالا ىف ةليجلا مار نيتقبطلانيناه
 ؟ ةيقرشلا ةمالا ةلاح نم

 00 اهنا بير الف ىطسولا ةقبطلا امأو

 '00 لاا نم فرنال ةفيقملا ىف نحن ادع اهلباقت
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 هلام كلذل لئاسولا نم نودحنو مماوبش ءاضرا مف

 اهوطءاو ذذإتلا قرط عارتخا ىف اوءدباف اندنع دجوب

 ىتلاالثم ءابربكلاف . اهيلاسوفنلا بذحت ىتلا لاكشالا

 رجاتلاو عرازلا اهمم معسيو رامخالا لقنتو ندملاءىغل

 تامدخ ةعالملا بابرالم وت ضير لاورفاسملاو مناصلاو

 دئا رج مهل ىرت كالذكو . مهبسساب ىرلا محلا نا
 نانملا مها نا اك م-مب صتخم لسيثمت نبدايمو ابتكو
 ةقهاشلا روصقلاو ةرضانلا

 هيلعربصتو ةيب رغلأ ةيندملاهلوحتت ام داسفلا اذه

 ىلع ةسسؤم ةيندلا م ناف 8 هوخ عيطتسلال 0-0-7

 هذه عبتيام لبقت نال ةرطضم ىهف ةيصخشلا ةيرألا

 قمرثك ١ اهعفانمنا لعن اينال ررشلل . : رم ةيرحلا

 اهراضم

 ىعيبط قحال وه اما برغلا ىف داسفلا دوجوف
 روطلا ىفارجئاتن نم ةجيقنو ةيصخشلا ةيرلا حاول نم
 ن الا دالبلا كل هيف دجوت ىذلا ىلاملا ىبدالا

 ما



 (اهك)

 لافطالا مونت ءانغلا نم

 ,نمائيلع نييبوروالامدقت نا رمالا ىف ام ةياغو

 .ىنمرمدقتك ةد امرائاب هيلع ليلدلا مأَقي الإ ةهملا هده

 : رهاظ ىفمثربتخا ومبطلاخ نم هفرعياعاو مئانصلاو مولعلا

 ,صئاصملا نم مهتلزثم ىلع فقو ىتح اهنطابو مموٌؤش
 ْ ةيبدالا

 ئ .ثالئ ىلا ممالا رلاَس مسقنتاك نودوروالا مسقنب

 ربحأف ايئدلا ةقيطلامأذ : امندو ىلغسوو اءلغ تاقبط

 نم ليلقو ةءاتدكلاو ةءارقلاةفرعم ةيبرتلا نم اهظح

 .نم اداسضدشا ةيصخشلا م,قالخا ىف و ١ ولعلا ءىدايم

 اهقالخا ىف انتماع

 ةيبرتلا نم اهظع اظح. سيصتف ايلعلا ةقبطلا امأو

 .نكفت ذئاذللاىفن وننفتب مه : تاوهشلا الع قوتسنو

 عئانصلا و تاعارتخالا ىف دجلا لهأ

 لبس هيف نوشيعي ىذلا ندمتلا نأ كلذ بدسو
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 ةكلهلا نم صالحا ةلاحتسا دنع نوي امنا سأيلا نال 'ش

 نا اصوصخ ائيلا ةيسنلاب ل+ء لإ 0 ا سبلو.

 عوص وم هس ف لو كدع ا[ ءاح ف فضه دل مالا

 فعضلاو ةوقلالاوحا|مماع دراوو تاريغتلاو تايلمتلل

 اهماع تضرع اذاولاح لع موذدت الف ءاخرلاو ةدشلاو:

 اهدابتحاو امدح انم جرخ 0 ثيل اي امو: ةدلا

 الان وكبال لايكلاو حالصالاىلا هجوتلا نا ىهيدبو

 نعءاهرخ ا ةمالا رعشتساول أ . صقتنلاب روءشلا كعب

 هيلا ل صوام ىلا لوصولا نع اهريصقتو ىرخالا مالا

 الو مدقتلا ىلا ثعبنت ال لايكلا تاياغ نم ا_هريغ

 هيبنتناككلذلو تايأنلا هذه نم ةياغ كاردال ا

 اهني ليش لراس ل
 قرااناب لوقلا ناب حرص نا ق ددرنتت ال ادهل

 تابمالا هدشن:امليبق نموه بادالا ف نيبب رغلا ن<«
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 نع درجتلاب مهني نا هبيصن ناك هيربجو قحال بلاط
 همذىفاداصتقا هدشاو  ةللاو نيدلل ةوادعلابو ةينطولا

 2 لضفب فارتعالا نا هنم اهون ةفخلاو شيطلاب هيمرب

 امم أنب ويعر اهظان أو انيف فنناجالا عمط ديزي ام ىنجالا

 انيولق يف سأيلا عقوي

 هيف اورجدق مها الا اذه مبمكحىف مر دع الو

 نال ن وئطخم مهفالا و . مهماكحا رئاس ىف مهتذس ىلع

 انطاطخمأب انفارتعاوه سيلانيف ىناجالا عمط ىف بيسلا

 أنم فاجالا هفرع ىذلا طاطحالا كلذ سفن وهأعاو

 اماوفشتك | دق مبف . انسفنا نم هب سح نا لبق

 ىللعاوفنوو ةنس فالآ ةسخذنمنماندالب هيلع تناك

 مايا مهتشيعم ىف ملاو>ا ليصفتو نييرصملا قالخا
 مل اريثك اًئيش تقولا كلذ قئامح نم اوعمجو ةنعارفلا

 نا بحع الف. هفرعل نم أنم ليلتو مهم الا انيلا لص

 انك وا مش تاطلاانتلاح ةفرتم ىلا انم قيسا:اونوكت

 ا! لاب اروع تدع نس انااا قحاب نآف وخال م
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 امي لسو اهفلأ ىتلا ةقيرطلا لمعتسا هودع وأ هراج

 ةفلاخم تناك ولو امل عضخو مئاتنلا نم هيلا ىدؤت

 ةيبرتلا نمةعيفر هحردوملا نوبب رغلا لصو كقلو

 نع ثحبلاب ةمإ رتلا كل“ موف ترلقا نم ريثك لغتشا و

 مهننلو مهناداعيف اوبتكو نيماسملاو نييقرشلا لاوحأ

 او->دقو حدملل انهتسمهوارابار 27 مهنحي جئاتنو

 رب رقت ىلا الإ كلذ ىف نير ظان ريغ حدقلا دلوع وأد أاميف

 0 هوأطخأمأباوصلاا وفداص ةقيقتلا نالعاو قملا (غ

 ناك اذ و٠ غليل امله سانلا نمةيب رثلا غلبت ملف ا ليع

 ثحو .تاويشلا داق ىف ءاشالا ءَذَه ىانلتلا

 .عامشل كاحو نمو . ةداعلاو تل الاو ساسحالا ةطاس 1

 ىف ةلقع ةعاللا فوخ نمدجو هنريصنف اناعمل قملا

 كيضقلا ف صلخم مهن كودو اذا هدقتعل اللام دي
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 نود او رض مضعالا داوسلا مهو مهسوفن نم قدا

 امم ليلاضالاو ماهوالاو بيذاك الا نم (راتسا قملا

 قا ةعشا 0 قبال ىتح م6نوهش مل هلو

 ْ بولا ىلا ًاذفنم

 ماعلا ىف فجوت مل ةيملعلا ةيبرتلا نا كلذ ىلع دزو
 ةدوقغمن آلا ىلا لازتالىهو سرق نمزنم الاىرغلا

 ناهيلع لبسيال ةيبرتلا هذه نم مورهلاو . قرشلا ىف

 قت 1 نال. ةحبض تام دم ىلع ها َشس

 *ىنثلا نسحت سال وهذ . هلقع نمال هساسحا نم همكح

 هنال قحلل اقباطم*ىشلا دّقتعي ائاو قلل قباطم هنال

 ناف ةيملعلا ثاحالا ىلع دوعتملا فال . هنس>تسإ

 ةلكمسع لغتش نا دا 5 الكف هساسحاب عدخن,ال هلمع

 امم قاءثن ىتلا ثذاوملا عج الثم ةيخي امراة عل

 ءانب اههحصل كح ىت ٍجلاةدعاقلا اهنم طينتساو عاق ولا ترو

 نع الا كلذ ىفرداص ريغ تانةفلل م لصحام ىلع

 لاح يف رظنلاب لغتش, ناهل ضرع 5 . ةقيفطا بح
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 ةاضدملا راقتحا قب ىلا نإ نك ساق نب حلا
 أهسف هان دقتعا أم حبص نا ةسوروالا

 ؟ حيحص داقتعالا اذه له نكلو

 .قرشلا قابنم ظحا يرثلاف تدالا قرك نإ

 اهبف ثحبلاءافيقمتاب انعوضوم انل حمسال ةلئسم ىف

 :تارابعلا نم ليلق يف اهيلع مالكلا لمحجنا اننكعو
 .لهانيب الايجأ ترمتسا ىتلا ةعدقلا ةوادعلا نا

 ىلا لاز“الو تناك نيدلا فالتخا بيس ب رغلاو قرشلا

 لك ءاساو ضع لاوحأ مهضم» لبج نا ىف ايس آلا

 روصتتاهتامجىتح ملوةعفت رثأو رخ الاب نظلا جنم

 نع ناسالا دعبب 'ىثال ذا . اهتقيقحريغ ىلع ءايشالا

 ناطلس تح اهللارظنلاة نع نوكي نأ نمرثك :٠ ةَيَقمللا

 ابع دعم ىتاضلخ قاك نادال: ثناورشلا نم ةوغ

 نا ديالف هدوجو رد_:ءام وهو ةقيقلا ىلع فوقولل

 هلنءزتنا اهراثا ىندأو . همكح ىنهيلع شوشتةنورش

 .ةلزنمال نبذلا نم ناكناو . هيلا هليمتستو اهةفاواام
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 الف لقملاب الا كردي ال امموبف ةبونعملا رومالاىف مدقتلا
 .سملا نع هتييغ ىف رباكلا دو ناسنا لك هيلع فقي

 واهارب ام هترباكمىف رباكملا دعاسي دقو . راكتالل الا

 حراسمو ىمالملا ةرثك نم ةيبرغلا دالبلا ىف هن عمسل

 اهنم أربتي ىتلا تاداعلا ءىس نم كلذ ريغو تاوبشلا

 .مهنم ءالقملاو اهراشتنال نوملاتيو مهسفنا نويبرغلا

 نا ىلع نوغسأب مهنكلو ابليلقت وأ اهوحم ىف نوعسي
 .ةصرف انمنتغاف نون امىلا لوصولا نع زحمت مويعأسم

 ا ننال ةمحابتعانقاو فوبلا هنه موجاو
 .فشكت مهمادا ايس ىذا ىلع ءانذشلا امد

 1 هارب نيمو لاجلرلاب :نيطالتخاو مهءاسأ
 ًاناسا تاداعلا هذهدش انمريثك و نذل لاجرلامازتحاو

 ظ .نفرعال ممءاسن عيدجا نودقتعلو مويف داسفلا وشفل

 ' ةريغلا نع نودرم لاجرلا لكو ةفملا

 اهريبطتو سفنلاب ذب: ىهندمتلاةباغتناكاملو

 رشنو ثنابخلاو تاركتملا نع اهم داعتبالاو لئاذرلا نم



 (امه) ْ

 اذوب [رئاانذخو نناهارا ةهدح ع ائتفتلا لك

 00 انمسلمو انب يشم ىف تييبلا ىف اهارث

 1 00 هدم ةسردملا ف اهارغأ و لزمملا 3

 ةرخافتارامع لكش لع قرطلا ىفاهارن : انةموكحو

 ريس ةفيظن عراوشو ةمظننم نيتاسلو ةربيك تدناو>و

 ةلبلجاب و . ةيئاب ربكلاو ةيراخبلا تال آلاو تاب سلا ان ٠
 هعم نكع ال (يدام اناهرب ناك م لك ىفو نأ لك يف ىرت

 ف ةراعلا ىفأ ا لاما رغلا نع و رخأتماننأ (ٍ ميلستلا الإ

 ةيعانصلا و ةيملعلا

 اذه نم :اتدحاب ىذلا راثلا وعم نا دير 8

 ىعدن ناالا كلذلةليسو دحصالف اراب ذخآانو ىارتعالا

 تايداما ىفانوقبسنامهناو باد الا ىف مهنمقرأ اننا

 اهرئارشو تايناحورلا ىف مانقبس دقف اهرهاظمو

 مدقتلا نالىوعدلا 0 كسمتلا انيلعل بسن امناَو

 اما: هراكا نكمي الف س اي



 . +( معز

 ةراض ةئدر ةدساف اهنكلو أهمادختسا واهسان او ابعجيىىلا

 ناكم لك يف ابمزالت ىتلا باد" الاو قالخالل ةبسنلاب

 هلآ تلبعو

 مولعلا قام 0 0 نييب رغلل نوف رثعل مف

 ىلا مهتاصوأ مهفراعمز ا نوفرتعلو .عل ؟انصلاو نوذفلاو

 لئاسولا نسح ا مهعفانم ليص# قر رطيف مهلا تا هيج و

 ا يم ىيكلو ايندلا هذه ىف ةداعسلا ىلإ ةلصاولا

 ةدد17 اموعخو ضمن عم م مهتالماعم قرط
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 ' موياع مهمكج ريغت | م اوءمس و مم ءامسزل مهاجر ه1 ا

 مهن اوحرصو هيف مام مبف نع اوضرعاو ايلك ًاريذت

 نوكي نا هبشب داقتعالا اذه . باد الا ىف انم طحا

 ىلا تفتلن نمو دلارملا ارتي نم هظحالن اك ائيف ماع

 بسعصنال داقتعا وهو.سانلا نيب رود“ ىتلا ثيداحالا

 هندسي انيلع

 5 ولعلا ىف انيلع نيينرغلا مدقَتب نعدن 5 كلذ

 انفارطا عيمج نم انب ةطيحم اهراثثا ىرث انثال مئانصلاو



 (1م0) ظ

 هنارق دقو كفراشلا ةراظنب نشتفلا للا ختف ةزمح خيشلا

 هنكلو عى 0 لع ىوتح هندحوف هرخا ىلاهلوا نم

 نمو . هلجال باتكماا عضو ا-* ءىث ىلع لمتشي مل

 نيمبوروالاب انب اجعا مرظن ىف قري مل نبذلانا بيرثلا

 اوديشعس نا ىرهزالا خبل داعم او رطضا

 نس وروالا باتكلاو ءايلعلا صضعل ءار ا ائيلع درأا ف

 الاحزو ءامسل

 ىف هلداجأ ال اناف مهمولع يف عابلا ريصق نوملسلا هبتك

 مالا اناتك ىرأنا ةحبم ىلف البو قرم امئاو اذه

 املع بحبامو ةأرملا قوةح ىلع ىوتح (ذيدج وأ ادق
 ناف 5 ةما ند درفو ماو هحوزو ةارما ه تريح نعد

 لثم باتكي ىعاب رصقو ىئالطا ةلق معرب نم راج

 1 نو امج هتاتثأ اذه

 م : ةيندملا ناب لسن انا اندنع راكفالا تايرآ لوس

 ةلرط 0 ىتلام ولعللةيسنلابة عفان ةئسح ةحربحص ةيب ور والا



 (١م)

 درك ى واب رطو اهينايمواهمب تك و اهناغلو اهمديبرت
 ” ةيحوماما .لكالاو ةبحتلاو سدلملاك ةطيسلا تاداعلا

 اهنوك ثيح نمالا فالتخا دجوبالف عئانصلاو مولعلا

 ىرخأ ةمان نع ةمآق نع ةتوأ دلو
 قوه ىه ندمتلا ةحيتن نأ نيبتي اذ-ه نم

 دهاش ىذلا نابتلا ناو ةدحاو قيرط ىف ةيناسنالا

 ن٠ ةمولعمةجردىلا لصت مىتلاوأ ةشحوتملا ممالا نيب
 امتلاح عبضو ىلا دتهم مل ممالا كن 11 هش نالنلا

 ةيملع لوصأ ىلع ةيعامالا

 «نيسور والابلا همالا ب رض ١ داناهح ىذلا وها ذه

 ىلا راظنالا تفلتسن و نا / ء انامحو مديلقتإ ريشلو

 « ةبوروالا ةأرملا

 1 رواة قوتح ديدحت ةلأسن هذه

 اهمفنيملسملا ءالع ىأ رللع فئانا ىف ًاريغك تدهنجا

 ىنمادنو ايش تدحواف نبرخأاتملا ا نيمدقتملا نم

 و رضح عوضولا اذهىف هفلا تاك ىلا ىناحصا فيجا
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 ب ميقتسل نايزكميو اننامزب قيلت انب ةصاخ لاح ءاشنا

 قااكرينلا لعلاكتالا روص نم ةروص وف اكلم

 لمعلاو ركفلا ىرتا . امل الئاق هنسمن ىجاني انم الك

 ناك ام عدباب أنا ناكمالا يف سيلف ىحرتساوءانملاو
 . هجالع ىلا ردابن نا مزلي ىذلا ءادلا وه اذه

 اوفرءت,نا ىلع اندالوا ىبرت اننا الا ءاود نم هل سدلو

 اهراناوامعورذواحلوصا ىلعاوفقيوةيب رخل ةيئدملازوؤش

 تاجا اديه وكب النا وجزت وني اذهىتأ ذآ

 ةميقانفرعو سوشلا عوطس ةعطاس اننيعام أما ةقيقملا

 امحالصا منال يحتسملا نم هناانقيتو ىبرغلا ندمتلا

 ةثيدحلاة بر صعلامولعلا ىلعاسسؤ م نكي مل اذا انلاوحا ىف

 ةيدام تناكءاوسو تفلت امو ناس ألا فارع

 معلا ةطاسا ةمضاخ ةيبدأ وأ

 يف ابفالتخا ىلع ةندمتملا مالا تا ىرث اذهل

 ىف اهظع اماشنةبءاشتم نيدلاو نطولاو ةغالاو سنجلا

 قرطو اهتئاعءاظن وابمكاحم واهبنراداواهموكح لكش.
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 انرصعء ىف.الاعتسا قيل ال

 تاأطخاةيمالسالا ةيندملا نا برغتسن ال نحو

 كلذ ىفاهأطخ سيلف اهنأش ريدقتو ةأرماةعيبط مهف ىف

 ىرتحالا رومالا نم ريخك ىف اهأطخ نمربكا

 ةيندملا ىلع ا_:مالك د_نءاننا نايبلا نع ىنغو

 نم لب نيدلا ةبج نم اهماع ميما دصقت مل ةيمالسالا

 قتلاتاداملاو باذ آلاو عئانصلاو نونفلاو مولعلا ةبج

 .كلذ .اهبم تصتخا ىتلا ةيعامجالا لاخلا ابعودجم نوكي

 . ةلاحلاكلتدوجوىنرثؤأاودحو نكي مل نبدلا لماع نال
 قالخالا ىلع ناطلسلاة وق نم هءام ىلع ومف ةيعامجالا

 ىتلامالا بادآ د ردع ةحرد] امسانم [رثا.ألا حيان ل

 رالدملا اذه ىلا ىكاملاب انكسمت نا هارآ ىذلاو

 ليههنال اهتبراحاءيمج ضن نا بجي ىتلا ءاوهالا نم

 اذهءاقب يف ببس دجوب الو.رقبقتلاو ىندتلا ىلا نر

 ,نع نيزجاع فاعض انناب انروءشالا انسوفن ىف ليلا



 ( ١م )

 ن وكيف مهسفنا اوريغاناذوعيطتس ال مو مل ادوهعم

 حابقتسا ىلع رخاللانوءامهمملكءابالارو رغوءانب الاه و

 ىذالا ةدايعو رضاحلا

 نملواوهناسنا لمك ناكل نومعزءام - ولو

 اذه ىلا رصعدءعدرصع صقت لا رمتسالوهعو نم دجو

 عم مجعاأنا ويحريصي نأ ناسنالا ةياهن تناكلو مويلا

 ىناسنالا عونلا ىلع تضم اروصع نا تباثلا نم هنا

 ىلا جردتلاب يق'را مث ةيناسنالا تتارم ىندا ىفوهو: ٠

 ام رختفي ناهل قح ىئلااياعلا ةجردلاهذه ىلا لصو نأ

 امريغ ىه ةعدقلا ةيمالسالا ةيندملازا ررقت ىتم

 نانوبح اعاهوفصو نيذلا باتكلا ةليخ ىف خيسار وه

 تناكاهنا تيثوهيلع ةقيقلا ىف تناكامب ال هيلع نوكت

 نا كلذ دل اندنع نايسف ةريثك هوجو نم ةصقان

 حصءاوسو نكيإلوا اهلوصا نم ناك ةأرملا باجتحا ٠

 نرضح نأ سادن الا و ادادهب ةفالخ نامزا ىف ءاسنلا نا

 ةداعوه باجحلا نا حص دقف عصي ملوأ لاجرلا سلا
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 دلو ىفلزغتروانونجلاالاهدعل سيل ف> ىلا كلذ ىف

 ىتلا ةحاقولا ظافلاو شحفلا تارابعب همصخ وجم وا

 هوفتلا نع الف اهرودملا نم ىحتسا 1 701
 عرتم نم ممثاهقف نمو خبراتلا ىف روزب نم مهخرؤم

 ةيناذلا هتاغل امعضلو ثيداحالا

 نع هزنم ناك ة-ةباسلا نامزالا نم نمز ىاذ

 « ىرشبلالايكلا جذ وم دهنا لاقي نا حصن ىتح بويعلا

 نالب ىذاللا ىف هنع ثحبن نا بال ىرشبلا لايكلا

 3 ليمتسم ىفالا نوكأ اللؤ ةدأب ع ىلع هب هب نع نا هلل دارا

 [دخ دعب

 ناظي ناىناسنالا لقعلا هيلع 1 تارغأ:

 رصعلا نملامكلاىفةلزنم ظحا هيف وه ىذلا رصعلا نا

 ماربحا ىلعز و امشءانبالانا كلذ وة يدل

 ام مهدنع لامكلاف مهنع ردصيام لك ميظمتو مهنئابأ

 نا مهسوفن ىف ًاريرقت كلذ ديزبو مهءابا هيلع اودجو
 نكيملام مءانب اهيلا راصام امتاد نونحبتسي ءاب الا نا

 اس ت2 تيب ادلع

 يل / : - يي وا نسال
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 ىلعانملطا 0 المأعم و مهفالخا نع ءاطنلا ال تقشكف

 ايلاخنامزالا ع نم [نمزان دجواف مهناغأو مل اثماومه رعش

 ةئيندلا 3 وةليذرلا قالخالاو ةدسافلا باد ل

 مل وهيلع هللا ىلص ىلا ةافو دعل نم ةيبرعلا ةلودلا انأر

 نع-ةئشانلا ةيلخادلا تاغزانملاب ةقزمم ايمايأ رخا لا

 ىتأأ تاقوالا ىف ىت> تاذلا ب>و دقهحلاو ضال

 هلام نمرثكاب جوزت هنع 5 ر ىلع دالوأ دحأ انيأر

 هوجوزب الزاب سانلا حصني نا هدلاو أجتلا ىتح ةأرما ٠
 ىف ءاسنلا ضرتمن ناك ند لا لا 11 . مهئانب

 0 طناخللاقورخ نم ”نوبلا رظنلا ساتخو قررطلا

 ىملال ىتح را ب رشي ناك نم مويلتالاو وم عتارعا

 ن رضاملا برطتو ىراوجلا اهرضحت سلاح ىف لوقبام

 ىد_دتسل نم مهما رعش نم 5 ىقيسوأ | تامعذب

 ءارمالا تالضف نم هقزر اسمتلم هدب دو اياطعلا

 بهذيو اهياع ىتثيو هسفن حدمب نم مهنمو ءاينغالاو

 0م



 0 ام
ٍَ 

 0 ئ 6(
 .ىناهلأشو ةلئاعلا ةيمها نءاهراودأ ميج ىف لفغت مل ىتلا
 ,نوكي نا نكع اذه نم ءىث ىاف ةيعامجالا ةئيلا

 ظ : مويلا انلاح نيسحتل (اص

 ةبج نم ىالسالا ندمتلا ىلا تفتلن' نا انيلع ىقب

 اوناك نيقباسلانيملسملاناانرص علها دقتمي . بادآلا

 «ةحيحصلاةيقالخالا تالايكسلا » عاونأ ميم نيزئاح
 ' هيف غلابم لقالا ىلع وا حيد ريغ داقتعا وهو

 . نيملسملا نا مولعملاف بدالا لوصأ ةبج نم اما

 ,مكأ نيملسملا قبس دقف . ةديدج لوصاب ملاعلل اوتأي م

 نييرصلاو ئيينيصلاو نييذوبلاو ىراصنلاو دوهبلاك
 اينامصو لوصالا كلت رعت مالا كلت تناكدق وم ريغو

 ىوامس ىحو ىف اهضمد ىلع تلزئواهمتك

 كلن ىفتقم لع نيملسملا لمع ةبج نمامأو

 واال يدع لكنا ىلع دهشب خيراتلاف ةيبدالا لوصالا

 انيلا تلصودق وسيبقلا ونسحلاو ءىدرلاو بيطلا نم

 ةيبدالاو ةيخضراتلا بتكحلا ىف ةنود٠ برعلا رابخا



 في ش :

 ىذا اف ىو اك ىذا مهنلاح تناكاذأف
 ؟ اهنم هريعتسا نا انم بلطب

 ةدرحم اهنادح ةيلئاملا مهلاحىلا انرظن اذا كلذك

 هجاوز دقعيف ىنكب لجرلا ناك ثيح ماظن لك نع

 . وأ ببس لب هتجوز قاطيو نيدهأش مامأ نوكي نأب

 دودحةأعارمن ودب ءاسن ةدع جوزي و بابسالا ىهوأب

 وه ام ىلع ن آلا ىلا رمتساو ناك كلذ لك . باتكلا

 عضو يف ءابقفلا وا ماكحلا نم دحأ ركفي ملو رورشم

 ناك ام لفاو . ةلئاعلا طباور لالحنإا ررض عنمي ماظن

 قالطلا ماا والاب ءاورَقي نا للخلا كلذ عفرل مهمزلب

 ا رومأم مام نوكت نادب الةعجرلاو جاوزلا دوقعو

 ةهسشأل العو برالاءضوم نوؤشلا هذه ىقبنال ىح

 قامشلاو عازنلل اراثمو

 ىلا نيناوةلاو تاماظنلا نم ىضوفلا هذه نبا

 تاقالعو ةيجوزلا طااور ديك أت نويبوروالا اهمضو

 ةينامورلاو ةيناثويلا نيئاوّلا نم ىه نأ لب . ةيلهالا
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 هداد تان مالا كلتلناك دف اهنيرحو ةمالااصم.
 - اهنوؤش ةراداف حاملا عم ابن كرتشل ةبابس سلاغعو

 مل مءابقف و نيماسما ءارما نا اذه نم برغاو

 . اهنا اودجو ىتلا لامعالا نيبي نوناق عضو ىف اوركشي

 قحاوك رن لب اهماع تابوقملا ددحمو باقعءلا قجتسل

 نا عم . ءاشي فيك هيف فرصتي م احلا ىلا ربذعتلا

 ةلادعلالوصا تايلوأ نم وه اهباقعو متارجلا نايب

  ائيشزوفرءياوناك اممهلا لوقا نا اجاتحم تسلو

 هذهناف ةيداصتقالاو و ةيعامجال و ةيسايسلامولعلا نم
 كلذ نم ققحت,نا راكمدارااذاو . دبعلا ةثبدح م ولملا

 باتكلاوهو نودلخ نا ةمدقم حف مصتن نا الا هيلع اف

 نيماسملادنع ةيعام> الا لوصالا ىف عضو ىذلا درفلا

 ًاطملا نماهبمظعم واخ الاهلع دمتعا ىتلا لوصالا نا ىرب

 باتكلا اذه نا ىربام دنع صو.ملا ىلع شهدنيو

 . هيف ركذت مل ةيعامجالا لئاسملا ف ثحبلل عضو ىذلا

 ةيعامجا ةئيه لك ساسأىه ىتلاةلئاعلا ىف ةدحاو هلك
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 . .لوصا ىلا اومجر نيملاص اوناك ناف مهتدارا بسح

 نم اوجرخ كلذ ريغاوناك ناو ناكءالا ردّسب ةلادعلا

 .ماظنلا ف نكيملو فسعلاب سانلااواماعو ةلادعلا دودح

 ةعلرشلا لوصا ىلا مدرإم

 .هعيابي نا دعلىلون ناك ةفيلخلا اذه نا لاقي اعر

 ةدمتمةفيلخلا ةطلسنا ىلع دءاذه ناو ةمالا دارفا

 :اذهركتنال نحتو . رمالا حاصوه ىذلا بغشلا نم

 ضعء.الا بعشلا اهب عتمتي الىتلا ةطلسلا هذه نكلو

 وه ةفيلخلاف ةقيقملا ىفاما : ةيظفل ةطلس يه قئاقد

 دققعيو برملا ناعي ىذلا وبف .-رمالا بحاص هدو

 اص مربديو ماكحالا عضيو بئارضلا ررّديو حاصلا

 كرشي ناهيلع بجاولا نم ىربالو هنأ راد ةمالا

 - هوما ىف اذا
 ممهندمنامزأ عيج ىف نيملسلانا بيرغلا نمو

 هيلا تاصوام ىلا اولصوتي ملوةينابويلاةمالا غلبم اوغلبي

 ظفط ةمزاللا تاماظنلا عضو ةهجنمةينامورلا ةمالا



 ( اك

 مهنا ليختتناب انسفنا شغن ال نا كلذ عم انمبب نكلو.

 1 اهءارو سيل لايكلا نم ةباغ ىلا ندّدْلا نم اولصو.

 1 اهم ع ان رهاج اهملع انرثع اذا ةقيقح- بالط ني

 لوقت نا ائيلع بجاولا نمىرن كلذل.اهءامس نمءارّلا

 فو ىالسالا ندفلا سدت ملسم لك ىلع هنا

 لوح أنم ريثك ىلع ىوتح هنال هايافغو هرهاوظ ىلع

 تعفتتلا لمنال هن بجعل نآهيلع بجو ةرضاحلا اثتلاح

 م 11 ردن قايم مئات ناكامدب تامك وةيناسن الاهب

 لخدينا نكمي الزدمتلا اذه رهاوظ نمأريثك نكلو

 ةيلاللا ةيعامجالا انقشيعم ماظن ىف

 هنايب قبس امل رهاظ رمالاف مولعلا ةهج نم امأ

 دلو [همأتت الف ةيماسسلا تاماظنلاةهجح نئاماو
 أم روصملا كلت لهأ دنع دج ال خيراتلا ىف ثحبلا

 ةرابعزاك مهتم وكح لكش ناف ماظن ىهدسلا ناوحتس 1

 نيفظوم ةطساوب مك ديقم ريغناطاس وا ةفيلخ نع

 ىلع مهتراذا يف نورجي هلامعو ملاحلا ناكف نيديقم ريغ



08 
 : مضفلا 01 سفنتلاوه ومالا رودلا فئاظوو ةأيانيناوق

 م.جلا ايالخ نوكتت كك و كارذإلا ىرتضلان خو

 :لوصأ تليق و تححصو نق تقو دنع

 ةعيبطلاو ءايميكلا .

 ةفسالفلاو باتكلا ذخأ تافاثتك الآ هذه نم ْ

 ىلاو ىتا نبا نم ناسنالا اوماءيل ةجاحلا هيلا تعد ام

 مولهلا ساسأ اوعضوو هلبقتسم وه امو بهذي نبأ

 ْ ةيسايسلاو ةيعامجالاو ةيبدالا

 نكمال انيتم ءانب لعلاديش قئاقل اذه تشكي.
 مل ءلا لاجر بلغت اذُلو . همدهب 1 ىقركش نأ لفاعل

 ىتناو داهملاو عازتلا دعب ابوروأ ىف نبدلا لاجر ىلع

 ةفاك سانلا اهم هل فرتعي ةطلس ملعلل راص ناب لاخلا

 .نا لبق ىهتناو ادب ىالسالا ندمتلا ناك اذاف

 نكمي فيكف هاني 6 مولعلا لوصأ نع ءاطغلا فشكي

 «ىرشبلا لايكلا جذومن» ناكندمتلا اذه نادقتمت نأ
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 ملعلا لهاو نيدلا لها نيب ماق ىذلا عازتلا اذه

 ةيمالسالام ءالاب (ضاخ نكي ل ملعلاو نيدلانيب ل كاك

 كتناكال 0 ةيوردألا مالا دنع كاذك مقو لب

 برعلاو نامورلاو نانويلا 0 تنرو دق ممالا هذه

 ستح ملاهي وكت مامن برق املا مولعلا كلت لوصوناكو

 ةيقيقللا لوصالا فاشتكا ىف ليوط نمز ىلا ابروأ

 ' اهريغهلني ملام ةنس ىتئاميف ام» تلان دق و.مولعلا كلتل

 ةنلللا تافاعتك الا تللوتو - نينسلا نم فالا ىف

 فاشت؟ ؛امف .ض.ءىلا ابضمن دشربو د ا رجب

 ةيفيكو هريس ةعرسو ءوضلا ليلحتو نوكلار يس نيناوق

 .تملعو اهنازازاها لكشو اهتعرسو تاوصالا نوكت

 ةقيقحو ةيضرالا ةركلا نوكت ةيفيكو ةرارحلا ةيهأم

 ىلعو اهيلعراصع الا مداقتو ضرالا تاقبط نوكت و ابلكش

 اا داو اهلع كتارط ىلا تاريضتلا تورذو اهناكس
 ربظ نا ىلا ةيرانةلثك تناك نات فو نماهمف تبلقت ىتلا

 .تفرعمث.ىرخالا عاونالا عيرج دعب قاسن الا عونلااهيف

0 

 مب
 ا ا



 1 ظ
 ىثشب اهرثك اديؤ, الن ونظلا ع ةط

 00 ةوق فاج ةفيعض ملعلا ةوق تناك براجتلا نم

 ممبيقأرم تحب موءضوو معلا لاجر ىلع ءابقفلا باغتف

 ثيحو .اهودقتناو ةيملعلا لئاسملا قمسفلاب اوحزو

 أههرف ىف موسفنأ اودبجي موا ماب نم اهملا اونأي م مما

 اوطينتساتال,واتب ثيداحالاو باتكلان ولو اوذخأ

 نا ىلع سانلا اولحو ةيماعلا سهاذملا داسف ىلعةلدا اهنم

 م ومربو معلا لاج رىلعنونءطياولا زاموأمنظلاا ويسب

 هور>ضشهو معلا ةسارد نم لكلار فن ىتح رفكلاو ةقدنزلاب

 الا ةلطاب ايمي واعلا نابداقتعالا ىلا لاخلا مهب هتناو

 قحمم ّر ف اوطشو مون ىف اولغ لب . ةيذ .دلا مولعلا

 دخ دع تكا دب ال ابنا ايف ةيش.دلا مولملا ىف اولاق

 ضمن هعضو ام نا اوررقف . هزواجت, نآدح الزوجي ال

 هفلا نا دحال زوي الىذلا ىدبالا قا وهءابقفلا

 هللا لضف باوبأ دست نأن بدلا دعاوقنم اوأر مهن اكو

 نيعمجا هلها ىلع
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 موللا ىف ممالا نم مرواج نم ىلع متزايتماب كلذ
 مالسالا اهنسب ىتلا ةدحولا حورب ناك نكلو مئانصلاو

 اولملتخا ايل-ذ . لاتقال ىرطفلا ,هدادعتسا عم مهف

 مريغودونهلاو نيينيصلاو سرفلاو نييماشلاو نيبرسصملاب
 نونفلاو عئانصلاو م ولعلا نمأر يثك ممالاءالؤهدنعاودجو

 كنئاوال اوحمسو مهناسا ىلا ابمظعم | واقتنوأ ممماودأ تسأف

 كلذ دنع تربهظواؤاش امب اهيقرتىف اوت ابنا نيبولغملا

 بالنا لك بقع مالا ىف ن اشلاوه 6 ع

 ايركت نورقةعبزا ةدم ترمتسا ةطاص ةباغا ىرخ

 ةيمالسالا ةيندملا تديش نيساسالا نذه ىلع

 0ر1 لا لئاقلا ىم نوك ىذلا. ىردلا ساسألا

 .ساسالاو . دحاو عرشلو دحاو 1 ال "همضاخ ةدحاو

 اماداو هيمالسالا همالا لوقع هب تمترا ىذلا ىملعلا

 ىف هيلا لصت نا اهتعاطتسا ىف ناك ىذلا دحلا ىلا

 دبعلا كلذ

 هنأشن 7 1 والا كلت يف معلا ناك ال نكلو
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 نماهف ةفرتتسم ىف امانع ةدخا سفنلل ةمزال ةلاع

 صلختلاوه عيجسشتلا و قوشلل جاتحيىذلا امتاو اهماذ

 عفان لبقتسم قانتعاو راع ضام نم

 ام مهأ نم ناك ةبهالا كلت ذخأل نا اكيأ احا
 عج رو ميدقلا ىالسالا ندمتلاىلا تفتلن نا انيلع سحب

 ناك ام لاثم ىذتحتو ةروصدهنم خدننل ال كلو . هيلا

 لقملانازيع ندمتلا كلذ نزن يل لب ءاوس ءاوس هيف

 تايبسأو ةيمالسالا ةمآلا ءاهترا تابسأ قد

 |هملع ميقثنا اننكع ةدعاق كلذ نم صلختسا وابطاطخا

 نامزلا نم لبقتسيام ىفو مويلا هب عفتلا ءانب

 مووث نإ برعلا ةريز> ىف ىمالسالا نبدلا رهظ

 تالاملا قدأ ىف ىأ'ةواذيلا لاس ديس

 سئرولا مرعضخاو ةيام ةطلا رم دحواف ةيعامجالا

 تاداعلا نم مهدنع ناكام خس اع رمش مذ عضوو ددحاو

 : دابحلاب مهرماأل و . نامزلا يدق نم مالماعم ىف ةعبتملا

 نكي ملواهللعاولوتساو ىرخالا مالا نوبراح | زدعا



 ١ اا

 لوقلا ىف بدأتلاو ةمشحلا
 مل فلا دبر كار انا د : ضرتعم لوش

 < البف ةيبرغلا ةأرملا ديلقت ىلع اهلمحت ةيرصللا ةأرلا د

 | تاج اةلومأ نم ناك ىذلا م.دقلا انندع ترعأو

 .«ىركذ اهزوم ةعرل س روف نم لهو ةرظن ءاسنلا»

 «هنا ىرت ةيماع ةتفل هلوصا ىلا تفلتف مدقلا اهدعو»

 0 لحاور هل كي نا تجي ىذلا حتيحصلا ىلوملا وه »

 « وه هناامامو عمجا ملاعلل حضتيس ىذلاو ما زملا»

 ظ «نادح ولاة سمت و ناسن الا هدشنا ىذلا لالا سفن 2

 هظفل ةوالطل هعامس *ىراقلل ذل, امر ضارتعالا اذه

 نكلو : داد_>الاو ءاب آلا راثاب قلمتلا ىلا ناسنالك

 2 اناهذب دح ىلا أئيف ار طظفال لل نا ان, ردحالا

 - تاداعلا ةطلس ةمواقمل انتبه ذخأت نا انيلعو . قحلا نع
 " قلعتلاو .انرايتخاو انتدارا انبلستنا انيشخ اذاةثوروملا

 . ةالبيغدا وضيردتلا ىلا جاتحيالةخسا رلا ديلاقتلاب
- 

3 
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90 



 (ذ595)

 سيفتلا عبنما اذ هن دورو نم ةأرما عنام باجحلاو

 ماعلا صبت الواهبي ىف ةنوحسم شيعت ىتلا ةأرلا نال

 ىثمالوةب رعلاراتسا نيب نم وا ناردحلا ذفاون نمالا

 نفك ةفتلم ىضاسقلا ىلعريمالا لاق 5 يهوالا

 سانلالا وحاب ر يبخأر عاش ايحاتاسنا نوكت نا نكم ال

 مهني شيعي نا ىلع (رداق

 ةايحلا هذه نمةيرصلا ةأرملا جارخال ىنكيالو

 نينس عضب ثكمن نا اهنم لكلا قكشب ىتلا "هيعانصلا
 أهرمع ةيقب هيف بححن تدي ىلا اهنم لفتذت مل هسردلا ى

 ةسردملادعب ابا ةعوابمسج ءانتعالا فرمتسان ًامزاي لب

 اهدب ى اندي عضل نأ مزاي هيعيبطلا انتأيحيف اهكرشأو

 فئاظلو نوكلا نئا>ء اهيرثو ضرالا ىف ابعم ريسنو

 تاعارتخاورباغلا نمزلاران و نونفلا قئاقدو ”هعانصلا

 انحارفاو انلام !و ا:راكفأانمساقت نا مزابرضاحلا نمزلا

 نم اًييف ضرس ان دضستل انسلاخ رض وأم

 ةءاعر ىلع انلمح انديفتو ثحابملاو راكفالاو قالخالا
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 « نه اهابثم ناسن الا ةمه اهنف تغلب ىتتا م غنا

 قالخالا تدثن ”رشت ثيحةحي>صلا ةيبدالا ةايحلا 0 2

 ل لعجم اغا تحال وما نا هنايبو دماحلا ىقبتو

 + اهاوه لغ بلغتلاو سفنلا ربق ىلع رداق

 0 ةدابقو هسفن ربق لجرلا هيف لعاب سرد نم

 دامعا ال نا ابيف ملعتي ىلا ةيلمل ةامملا نم العف دشا

 . .بواقلا عماجعْذخأ, ب رم نم سيلو . هسفن ىلع الا
 ةاحلا ىلاءرملا دودت ىتلأ ىعف..ةايحلا كلت نم رثكا

 فيك هير ىتلا ةيعيبطلا ةسردلا ىهو :؛ ةيقيقحلا

 رثكالاوالوانت لبسالا ىهوايازرلاو بعاتملا لمحتي

 نترثلا قالفدشا تارورخ كلن ٠ (ثالطو اعوبش

 ندع رملاو ءايكحلا حنو نيظعا ولا ظعو نم

 حججرخمو نينذالا ىدحا نم مبمالك لخدي نبذلا

 لخهملا ىلا وعدن لامعالا نال كلذ . ىرخالا نم

 لاوفالا نم رثكا

 ْ ىقيقحلا بدالاو لءلا ساسا ىه براجتلاف
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 ل اغمىلعدوءتلاو ثدا وحلا ةاقالك ضرعتلاب دلوت" تاو

 اهبلع لقتل
 رومألا رأبتخاو ثداوحلا ةدهاشمولامءالا ةلوازف ش

 ءايثالا هذه لك براجتلاو مبب كاكتحالاو سانلا ةطلاذعو
 سوفنلا ىقترئاه. .ةحيحصلا بادآلاو ملعلل عيانم ىه

 سوفنلا مزمتاهماماو ثاجردلا ىلعا غلبت غلبت ان ىيشع : ركلا

 تاك ل لفسا ىلا طمساو ةفيعضلا'

 ةيبرتلا لع همالك دنع سلا اذه ىف طسس لا
 : ةيلقعلا'

 «اعدوتسمناسنالا لمحت ىتلاةيعرنلا نم ةدئافال د

 « بتكلا ىف عضوت ىتلا تاركلا ذل ءريغع راك

 « برادحتلا ةيسن ىلع الا ىناعم جيتنت نا نكع الد

 6 ةبستكلا (ْ

 ةبب رتل ىلع ا دنع .تكتنالرف نومدأ لاقو

 .لولغز اشاب ىحتف دما ىقيدص ةمجرت نع القن ةيبدالا» !



 ىبلالا وحلا نيبت واه ريغ نعابرلصمب ىذلادملا و اهقيمطت

 هذه أهرذو أبعفت تاهحو ع جر وا أهف لخدنت

 ىلع دعاوقلا مبف ىف ةديح ولا ةطساولا يه تاقي.طتلا

 ظافلاالا دعاوقلاهذه نوكت دي تمدعنا اذاف أه ةءح

 تالاخ و

 هسفن لسإ نا لفاع لجر لاب ىلع رطخ ال اذهل

 ايماحم راتخالو ةسردملا_"*نمهجورخ 0 بييط لا

 انمز لمعلا ىلع نرءتراوهو ةدابشالهلين موب هةئع عافدلل

 اذا

 ءيشالذا قالخالاو باد آلا ىف لالا كلذك و

 طيض ىف ةدئافلارادقم معينا نم لبسا ناسنالا لع

 نم لمعلا ىف بحصأ ال نكلو ةسفل هربقو هتاوهش

 هلعجو هاوبل ناسنالا ربق نال . لعفلاب كلذ ىتأب نأ
 الو ةدارالا ىف ةميظع ةوقىعدتسي لمعلا ن اطلس تع

 هنيب ةبداملالئاوحلا ةماقأب ةدارالا ٍِق ةوملا هده دحوت

 ةيبدالادعاوقلاب هنهذوش> درحعالو صئاقنلا نيبو



 م(
 هيلأ انيهذأم ةحصل و الا هف ثحبلا

 الا انيرظانم نيبو أنني فالا ابهس ىرئالو
 ىهةيبرتلان انور مف ةيب رثلا ىتعم مهف ىف نالتخإلا

 نينسةسردملا فريغصلا ث ؟عممار لغ 90 كلذو 0 هلا

 ةداهشلا ىلع لوصحلا اميف هلم ةباهن نوكت ةدودحم

 اهامس ىتلا ةكيمسلا ةقرولاهذه لان ىتم هناو ةيساردلا

 معلا ف املاب دع ( رام دلج ) نيبواسن رفلا ءافرظ ضعل

 نادتعناوأرام فالخ ىلع نيو . ةباهنلا دح بدالاو

 ةداوشلا لع لوصحلاو ةسردملا ف ثكملاب وقتال ةيبرتلا
 ليصحتلا مايا ىف كلذ نم ىصلأ هديفتسي ام لك امئاو

 هقلخو هلقع ليمكتل دادعتسالا وه لو

 سماخلاواةرشع عب رلاةنسلا ىف ىصلا نال كلذ

 ةماع تايرظن الا ملا نم فرع ال هرم نم ةرشع

 هذهث ناك امبمو ةرصتخم لمج ىنابظفخ ةيلك لئاسمو

 لمعلا ىفاهرورظن الااهل ةميق الف ةيبدا وا ةيملع اياضقلا
 ةرئاد ددحن ىتا براحتلاو تادهاشملاب نوكي كلذو



(154) 

 لئاسولا ن« مزليام ذاخأب تنبلاة يبرأ تهننا ىتم

 .«تغلب دق نوكت ةيلقعلاا ناكل ءو ةيمسحلا اهاوق ةيمنتل

 .ىذل افاهرع نم ةرشع سدهاكخلا وا ةرشع عئارلا نس

 .بجحا شيعت فيث و:كلذ دعب هيلع نوكت نا ىثبذي
 ىفةيرملا اهل قاطتوالاجرلا ةطلاخم نع عنمتو اهتنيب ىف

 ةثلاثلاو ةيئاثلاةلئسأا ف ثحبااعوضوم وه اذه؟كلذ

 طابترالا نم اهب ال اعم امهملع لكتنسو

 "هلك قانف رطت اننا ةأرملار رحت ىلع نودقتنلاىأر

 اومعزوةمب رغلاتاداعلل دلع هن رب انرشاانناو تاحمحلا

 هيلع _ترتب الو ةأرملا طاطخحا بجوب ال باجحلا نا

 00007 121 بوحو ىلا اوبهذ كلذلو اهل رم
 وه انا هلام نع ةارملاب طخ ىذلا .نا اولاقو يلع

 ىف ىهو اهنكما ةن-سح ةيبرت تبر ولف ةيبرتلا مدع
 مايق نسحا امئابجاوب موقت نا باجمحلا

 وا ليف ام عيدج ىف رظنلا انقند نا دعن أننا ىلع

 راركتاندزيهلو انيأر ىلع لازن ال نأشلا اذه ىف بتك



: (+) 
 برقا هعنص ناك هتعانص ىف اقذاح هنف يف اره ام نفلأ
 هن اباحعا دشاو هيلا اليم رثكا سفنلا تناكو لايكلل

 هن شاسحالاب را مظعا 2

 ةغل حصفا |مناف ايازملا هذه لثم ىقيسوأا نفلو

 نسحا نموائعماسم ىلع درءام ذلاو ان رثامذ ىف امع ربعت

 - نوطالفا لوق هب تفصوام

 «اهيومسيو داما ىف ةايهلا ثعبت ىقيسوملا نا »

 «رورسلاو حرفلا سفنلا ف ثدتولايخلا قتريو ركفلا » .

 « . لايكلاو لاخلا ىلا امم ليمتو اياندلا نع ابمفرتو »

 « ناسنالا بدالا لءاوع نم ىهف »

 دقو تانبلل نوكت نا دون ىتلأ ةيبرنلا ىه هذه

 هذه. اليصفت اهنايجب حمس ال ماقللا نال الاجا اهانيب

 اناهلو نم عجل ةأرمال رسبت ىتلا ةلماكلا ةيبرتلا ىه

 هشيع بسكب اسنان وك: نال اهدعتف ةددعتأ ا ةفلتخملا

 ةحارلا بايسا ايناس نا ىلع ةرداق ةعورر هسفنب

 اهذالواةر رتل ةلئاض اماو ءانطلاو
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 ءانتعالا بوجو ىلارظنلاتافاتم ا نم انه دبالو

 د اقلا لااكاتفت ىلبملاةيمنتوةارملا دنع قوذلا ةسرتب

 نونسحتسالءا رقلا ىلغا نا نمنيقي ىلع ىناو . ةليبججا

 نا ىرينممهنم نال مسرلاو ىقيسوملا تاذبلا ملعتت نا
 نماهدعب نم مهنمو نونفلا هذه هلامتشالا 1 ةدئافال

 اذه ىلع بترتدقو . راقولاو ةمشحلا ىنانت ىلا ىهالملا

 ىلا اندالب ىف نونفلا هذه ةحرد طاطا دسافلا مولا

 ف ةدئاغلا نعم اهل م فرع نم 1 هيلع 51 لو

 مالا لاوحا ةيقزت

 معلا ةدئاف نع لقتال ةدئاف هل مس رلاو ريوصتلا نف

 اهمديهنالانيلااهببح نفلا اذهو ةّميقحلا انفرعي ملعلا نذل

 ثعبيف نفلا يح اص هليختيىذلا لمك الا لكشلا ىلع انل

 انلقع هكردب, ءىث لايكلاو . لامكلا ىلا ليملا كلذ, انيف

 اذا الاهروصت: نا اننكمد كلذ اند سأ وح تدل مه أ هنكل

 ةانأر ىتدو .هب سحن فيطل لكش ف اعنافا اممم رأ راص

 بحاص ناك اكو .هتبحمب انسفن تقلعت لكشلا اذه ىف
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 ىذلا تقولا رشع ةعلاطملل انءاسن صصخ ولو

 تق رالماصالا ومالكلا وذل و ةلاظبلا يف م وبلا هئئضصقت

 رهاب ءاقترا ةبيرسلا ةمالا نيلضم

 ةسبرتلا هده نم بولطملا ىلع ارا لصحت" 3و

 لب ةيدتحالا تاغللاو ةباتكلاو ةءارقلا ابملمت هللا

 ةيعءامجالاو ةيعيبطلا مولعلا ل عا ملعتل ا جات م

 ابيلاعجرت ىتلاةحيح ملا نينا وقلا ف رعت ىكدا ةيضراتلاو

 ملعتل جاتحم احا 15 ناسفألا لاوخاو تانئاكلا تك

 نا امنكع ىتحءاضعالا فلاظوو ةحصلا نوناق "قدام

 ىلاةأرلا لف ىروشل وهاس كا دنع
 اذا ىتح . داوملاب اينهذ وشسح سلو ةقيقحلا نع ثحبلا

 آلا ىلا اهفوش رمتسا سرادملا ىف اهميلعت ةدم ترتنا

 هب ريثعلو ماد كرحتنتف

 ملعتت نا تنبلا ىلع ىخبذي هنا كلذ ىلع فاو

 : يلا تدل رأ و ماعطلا ةعائص
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 نم طحنام رثكااهردق نم تطح ةأرملا اه تسند

 نال نع لد ةلضقلا ناو ا سن دتول لحالا ناش

 لحرأا نا نم ةيلعت اي 8 ةأرملا

 وهوةيب رتلا مريخ الا مسقلا ىلع مالكلا انيلع ىعب

 مولملا لع نع ةرايع م هيب رتلا هذه 0 ةءلقعلا هب رتلا

 ام ناسنالا ف رع. نأ ىهابيلا جرت ىتلا ةياغلاو نونفلاو

 هيلعدوملامىلاهلامعا هحوب نا هنكما هتقيقح يلع كلذ

 ا شيعي ةف رغم ا ةدلب مدع و عفنلاب

 ىلا جايتحالا ىف ءاوس دح لع لجرلاك ةأرملاو

 ىلع فوقولاو نوكلا تئا>ع عالطتسا ىلا ق وشنلا

 امتاغو اهرقتسفو اهاديم ملعنل ةوأردا

 تاذ ةيلاخ وأ ة هحوزتم 3 رأ ا لامتشا مظع اهمو

 اباقع هس. ف فمث ام تقولا نم د 8 ال ا
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 كالبلا نم ابتياقول ةأرملا ةحصن ةيانملا مزلت اكو

 ةحص ىلع اصرح اهتحصل ةيانعلاءزاب كلذك ضارمالاو

 جاز« ىلع ضرع ام نال.للعلا نم مهتناقوو اهدالوا

 ةنار ولأي لقتذيضرمللدأدعتسالا نمهيفن وكيامو مالا

 دالوالا ىلا

 دق ةعيبطلا الف ةيدالا ةنب رالاةرس نعاعأو

 22 ىف م6 :لا باد 1١ ىلع .ةظذاحملا ىلا اه دنوةأرملا تراتخا

 .عنصل ىتلا ىمذ . ابيلع اهتنمتلاو قالخالا مام ز اهتملسف

 لاكشا ىف اهغوصنف اها لكش ال ةحذاس ىهو سوفنلا

 ىلا امنولهنيف اهدالوا نيب قالخالا كلترسشنتو قالخالا

 اقالخا تناك ن'دعن ةمالل اقالخا ميصتق م لصتي ند

 انالخا تناك نا دع ةلئامال اقالخا تناك ةلئأءأل

 اع ونل 4| هه ةمطلاصلا 3 نأ ىلع انلدب أمدله . ملل

 نمد هلع رضا يه ةدنسافلا ةاراو حاصلا ىلحرلا نم

 ف رقو م ف ببسسلا 2 اذه لعلو 8 دسأفلا لجحوأا

 اذاةدحاولا ةليذرلا نأ نم نامز لك ىف سانلا سون .
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 .س.هاونلا نال كلذ.ضارمالل ةضرع تراصو ابتحص

 مسجلا هيسكير ام نيب نزاوتلا ةرورىذب ىذقت ةيعيبطلا

 ةحصلاتدسف نزاوتلا اذه لتخاوا ثيح هدقف. امو

 بيس ناسنالا بيصن ىتلاضارمالاو . اهماظن لتخاو

 فيا الواد دع لقاب تسل ة يمسح ها وق لامعتسا ةلامعا

 ال017 قفدت نح بيصت ىلأ ضارمألا نم اررض

 نمةأرملاهيساقتامنأم“ . اهنم دقف ام ةيذغتلاب ضوعب

 ديزي اعر ةدحاو ةرمىفةدالولانيح تاققشملاو مال الا

 ىلع ١ هلمتحالو هتايحح لوط سعاتملا نه لجرلاهيناعي

 ءاسنك ماسجالا تاحيحص جازملا تايوثالاءاسنلا نم

 ءاوهلاب تاعتمتملا ىتدبلا لمعلا ىلع تادوعتملا ىرقلا

 عتمتلاوةكرد1لا نم تامورخملا ندملا ءاسن امأ وللا

 تاققشملا هذه لاما ىلع نمل ةردفالف ءاورلاو سمشلاب

 نشع.نهرثك ! ناف كلذأو عليلاتءدااولادةالاول. 

 .قنبنم توزع نم ددع غلب دقن اهيف نكلهم أم اريثك و

 فلالا ىف نيثال نم رثكا سافنلا



03 
 ؛ ىرخأ ةيبرتب صخم وا لجرلا ةيب رتك ةيبرت اهبساني
 هلاطينا نم ابيف دبال ىلا احمل عم أبتيب رت نكع لهو.

 ةيبرغلا مولملا نم ذخأت دغاوق ىلع بيف لممي لهو
 ةيمالسالا ةيندملا لوصا ىلا ابريف عج رب وا ةثيدحلا

 ؟ ةعدقلا

 دقو باحهلاوةيبرتلا باب ف لدن لئاسللا هذه

 نمريثك نيب ىضاملا ماعلا ىف ابيف لادجلاو ثحبلا راد

 نم ةباغ ىلع اهي نأ رى ناد راو آلا وباتكلا

 حوضولا

 نا باوصلا نم دع الا لوألا لكلا ف

 لجرلا ةيبرت نع ةأرملا ةيبرت صقنت
 ةحاتخ ةأرملا ن الف ةيمسملا ةريرتلا هد ند الا

 6 ة-ضايرلا ىلعدوعتت نا بجحبف لجرلاك ةحصلا ىلا

 ىف لاجرلا نممراقآ كرابشت ىلا تايرثلا ءاسنلا ليفت
 نم كلذ ىلع داتمتن ا مزليو . ةيندبلا تاضايرلا باغا

 تفعضالاو عاطقناريغنم هيلع رمتسنو اهتأشن لوا
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 باحجحلاو ةيبرتلا

 ةيرحال فانم هنا الا بيع باجملا يف نكي ملول

 7 ناابلع لئحتسي ثمح لادا رماب راص هلا ةناسنالا

 نيناوقلاو ءارغلا ةعيرشلا اهل اهتاوخ ىتلا قوقحلاب عنت

 العر شامت نأ عيطتسلالرصاقلامك> ىف اهلم+ ةيعضولا

 اهوؤش ريبدت ىف اه فرعي عرشلا نا عم أمسفنب ام

 عم ةئيحس امامحو لج رل' ةءافكلةب واسم ةءافكب ةيشامملا

 مول  لجرال هربتعي ام ةيرحلا نم امل ربتعي نوناقلا نا

 هتنقم ىف هدحو ىفكل بيعلا اذه الا بادحلا يف نكي
 ا ىلا ليما هسيف ذرغ عبط لك هنم رغني نا ىفو
 مظعالا ررضلا نكلو . هب للا هزل نوفشلاو قوفحلا

 الا نإ لوحي هلا وه قبساام ميمج قوف باجحلل

 اهتدب رت لامكتساو

 آل ىلا تارورتشلا نم ةارلآ ةيب رت. نا ررقت اذا
 له ؟ اه.سانت ىتلا ةيبرتلا ىه اف اهنع ىنغتسي نا نكعي
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 برغلا ءاسن اهبلاجيمطي تلابلاطلا ميمج نا نم ةقث
 موديو ابلح لضعإ ىتلا ل ئاسا نم تسيل مايالا هذه ىف

 قملاو لقعلا مكحب لبقتسملا<ف ىغقي لب ايس قاقلا

 لقتنت قلاراودالا هذه ىهتنت م ىلا لآن لئاش برو

 ةقاط ف سيل لوهع رس تللذ نا تاو
 نوكن اذام لهجت انتا 6و. ةملط نأ سانا نع

 فرن نا انكع ال كلذك ةنس ىلام ده لحراا لاح

 نحت امناو . ةدملا هته وورغ نس هكا
 ىف ةرئاس ةيناذ الا نأ وهو دحاو رمأ نم نيقب ىلع

 ريسلا دحتناالا كلذدمم انيلع سلو . لكلا نر
0 

 4ءدم اننمشل 2 زْ و هيف
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 101 د2 روعالا ىف ىور اذا لمأتلا نكلو

 وم ىف اهماكحا ةاعارم بح ةصاخ نيناوق ةيناسنالا

 - عامتجالا ىف وادارذالايف ءاوس اهاوق لايكتساو ةايحلا

 مظعر رضو 'ىم را اهل نيناوقلا هذبل ةفلاخم لك ناو

 ( ا  ةيعامجالا ةثيملا وا درفلا قحلي

 هيا ردا ايت رح ةارملا تك ساذه ررق اذا

 نامرح ىلع ليوعتلاف . ىندالا و ىلقعلا اهومن نيناوقل

 ارا 11 لادتحا هوس زر اها ىف ايي رح نم ةارلا

 كلذ هنع أشنيام نايتا نم ءاسنلا ضعل عنم ىف ديف امبر
 ةصاخلا ةدئافلاهذله فناج هنا ققحل نم نكلو ررضلا

 0 1! ط1 وهو (ريتسم اماع اررص لاح ةتقؤلا

 همام ءاسنلا فنص تاكام

 انئاسأ نم بوجوب لوقت نا باهنال انناف ةلمجابو

 نهلوقع ةيوقت دعب لمعلاو ركفلا ةيرح ىف نوقوةح

 . ميج ىف نررع نا قّدحْلا نم ناك ول ىتح ةيبرتلاب
 ىلع اننال تايب رغلا ءاسنلا اهمطقتو اهتمطق ىتلا راودالا
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 ةماعلا لوصالا نع جو رخخا مدع عمر اصعالا در

 تفيز ىتلا ىهو ة>حيحصلا ةئسلاو باتكلا اهررق ىلا

 ةوسقلا لئاس ومدال واةبب رت ىفاولممتسي نا اندنع ءابالل

 نمان دنع ماكحالا ىلع ىغمت تناك ىتلا ىهو ةظلغلاو

 سيل دهع ١ ناما اهيفن وددحت نيعئابلل ةفي رعت عضو ديعبإ

 بلغاو ىلسملاو رادط محالا ١١ يف ىركاشيو عاب
 قرا

 ىف ر وظن ىتلا راضما ةلازابمامهالاهلك كلذ اشنمو
 مهمفانم ىلع ةظفاحلا نع ةلفغلاو رشبلا لاوحا ضع .

 ىف عفادملا هوجو نا ةلفغلا كالت بابسا نم نوكي دقو

 نم ىلع ةداع ني اهنسح تاهج ىههو سائلا لاو>ا

  0ةداعربظتف رضا هوعو اما احط ([ظ

 رفنت ىتلا عئاظفلا و مئارجلا لاكشاب لكشنت امال مومعلل

 نا وه ةرذانلا سفنلا هيلا هحتن ام ل واف سوفنلا اهنم

 ابامساو قرطلا تارفاو: ةعرط ة 1 رثالا اذه وحمت

 ةدشكلاو ل وه رسال *ىداب ف
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 ءوس نم نيب رغلا باتس كلا ض.د وكشي اغاو

 نيلط "نمو نهس ركل ءاسنلا ضعن لامتسا 0

 ةساينلا مهةوقح ىف لاجرلا

 درا تا لا ءال ع ءاو اب لالدت الاف ه ككتحلو

 ذا. عوضومو عوضو» نيب طلخ وا ةطلاخم وه انيلع

 هلاعتسا نيبو قحلا ريرةت نيب زبع ناسنا لك

 ايوروا دالب ضءب يفو انه ةفاحصلا ةيرح هذه

 أبنم مات ناكل 2 راع نادحبلا اطامتعا ءاضاد

 رجحلاوه بجاولا نا يعد. نا يف لفاع ركفب مل نكلو

 ىقانإدل نر مآ نوكي ءاودلا اذه نال راكفالا ىلع

 هتخلاءم مارب

 رجلا ىف مهأر انباتك اهيلع ىنبب ىتلا بابسالاف

 تاموالا اهتلحتنا ىتلا باس الا نيع ىه اسنلا ةب رح ىلع

 لمعلاو ةباتكلاو لوقلاة رح نم اهئانبانام رك ةيقرشلا

 دابتجالا باب لفقب نيماسألا ىرخاتم ترغا ىنلا ىهو

 فالتخا يلع ممالا تاجاح ونيدل ماكحانيب قيفوتلا ىف
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 مالا ماما للدلاك ريسن ىتلا ىه نهقودح م

 ةبج نمو. ةيندملا ىف لايكلا ليبس يف اهيدو ىرخالا
 امان 3 نم تطح ىنلا ممالا عيمجا ىرغ ئرخا

 ةدحاو ةجرد ىلع كلذ ىف ىهو فعضلا نم ةباغ ىلع

 فالتخا م. اهنيب توافتلا ربظي ال ةيراقتم بسن 3
 نايدالاو ب را ميلاقالا

 نكع الوان راظنا ثحن قا اولا دهاشملا وه اذه

 هيف لداحت نا لفأعلا

 لاح نم ن وأ اني نيس وروالانأ نمو ع زامامأ:

 عوضوم كلذف نهبااطم ضمن نمن وكتشي وأ ماسأ

 عوضوم يهىتلا ءاسنلاةلئسمو.هيف ن ام ريغ رخا

 باتكلا ض.ل هبتكيام ىف نهمائسم ريغ اندالب ىف أنثح

 0: رح تا ًارلاحنع بلاطن دالبلاهذه ىف انناف . نييب رغلا

 نم اهنيكميو اهتيفهتوةنع كلا اهقوقح |هتلائاو هنسألا

 هيف انعزاني ال باطلا اذهو . تيبلأ يف امفئاظو ءادا

 نساسحالا و لقعلا ىف هتعرد تطأ امه ل2
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 قيرطفف ريسلا نم مهورذحيو اهياع باجملا ديدشتب
 ىف نيب رغلل ديل#ت هنا ةحح هيلا انرشا ىذلا لاكلا

 لاح نم نوم اعم مهسفنا نييب رغلا نأ نوم ويو مهنا داع

 ! مم سو

 مزأ ىتلا ةيعامجالا بابسالا ليصفنلاب انيب دقو

 ذل ردطا نم ايجارخ و ةأرملا ناشد ةبانملا اهلل
 ةبحاص ىهه اهنا ىلع انهربو ةليوط انامزا هتح تطقس

 اهلا وباد آلا مام ز ىلع ةضداقلاو قالخالا ىلع ةطاسلا

 ال امنا رشلاو ريا قلرط ىف معا قوسن ىتلا ىه

 اذا الا ةيعامجالا ةفيظولا هذهب مايقلا نسحم نا اهنكممي

 بدالاو ملعلاو لقعلا نم ميظع بناج ىلع تناك

 نأش ىف بتك ام ىلع انعالطا عم اذه لوقت
 نم امنامىرتالو . هيلع ىه اعانماع عمو ةيبرغلا ةأرملا

 . ةيب غلا مالا أهمف انتقبس ىتلا قيرطلا كلل ىف ريسلا

 اموي ةيندملا ىف مهمدقت رهظي نييب رغلا نادهاشن اننال

 نوميرح ءاسنلا اهبف عتمتي ىتلا دالبلا نأ ىرتو انيونف
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 «هذهواهتطساوبالا ةكلمم ومسنالو ةما ىقترت ال ذا »

 «ناةداسلاابسا اوتقحتت إذا . تانبلا ةيبرث ىع ةطقنلا د
 «ةيعامج الا ةئيطا ىف نالءاع نامؤت لاحرلاو ءاسنلا »

 «ليبسالف اعءاوطقسي ناامأو امماوموقبنا اما مهما »

 نا ردقنالو حاجنلا ومدقتلاى لا ةليسو الو قرلا ىلا»

 < نانا تا متاعدلا دطوم انيسأ ساس نا نرش

 «تناك يمهناو لجرلا دلاو وه :لفطلا نا اورك ذن »

 «*ىدايملا راونا ثب ىلعنوردقب الت الهاجت ابمالا»

 «نيفرب الو نهدالوا سوفن ىف ةيبيذهنلاو ةيبدالا »

 « انناف ةيحصلا لئاسولاب مهنادبا نوم الو نهلوقع »

 « ممالا فوفص نم فص رخاآ ىف دبالا ىلا قبن

 ملهلاو هقفلا لها نم لاجر هبتكي أم ىلا رظناف

 نااولاق ثيح انباتكو انئابقف هشك ام ىلاو دنهاا ق

 ملعتت نا بجيال اهماو ممالا ءاقترا ىف اه نأش ال ةأرملا

 نا اها غوسيو ةدابعال اهنيد ضْئارف ىم ابمزلي ام الا

 سانلا نوحصني مهعيمج اوماقو ةباتكلاو ةءارقلا ملعتتا

 مس



 .«ديلولا دبع ىفىرحلا ماظن اوسبتفاو مورلا نم كلذ »
 00 طردلا نور - "لكوتملا رماو ىناثلا ومالا

 «(َتالَمْلاَو مكالولا ىف ذا ىلاجإلا _ ةرعءاسلا لضم

 <« ىلإ لاجرلاب نطلت ءاسنلا تب نكلو . ةيمومعلا »

 .« راوزلا ناباي كك ةرحبلل ةسداسلا ةباملا رخاوا »

 «تاسال ب رملا ىلا نيضميو سنالا سلا# ندقعبو »

 « عافدلا ىف نهجاوزاو نمتوخا ندعاسيو ديدحلا د

 « لقاعملاو عالقلا نع د

  .«ةعلاسلاة املا طساو ا ىنءافلخلا دا حمال ود

 «نواداجعتي ءايلملا ماقةيب رمل لودلا لمش راتتلاقزمو
 «(نيهادقاوانييدبانربظن ناءاسنلاب قياالا لغ ىف »

 ةيمالسالا بادالا ةيعمج ىف ةبطخ ىتاثلا قلاو

 .فرداصلا لا ةدبررخ ىف تمجرت دنلا ىف سرادعع

 . ىفأب أم ابنم فطتقن 15.٠ ةنس ويلور 4

 األ ةيمهالا ةميظع كر ةطقن انيدلو »

 «امأش قلعتي اهفثحبلاو اهيفمالكلا نم ةحودنم »
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 «ىلا تاقتناف قرشملا ىف فراعلا سمش تناك »
 5 ىف ىعسي نملك ور وئاادمتسن نا بح هن ترغملا»

 «هللا يغب ال نكلو رك ا دنع هل انءاشا نأش ءالعا 2

 تلقلللا ءاسك نك قه نئاس لاي نا دال
 « اسلاك نانك الاب تاغلم نزرببءاسنلا نم نهربغو »

 «نمناىلربظب و. ن الا قرشلا ندم ىف تايئرشلا »

 «5 نبهوجو هب ن رتسي باقنلا ريغ نسبلي نكي مل»
 « لوصغ ىن>ف كلمشيلاب نآلا ةناتسالا ءاسبزتستد»

 » لماشلا عقربلا اما امصلا لاح ربظنو 0 ةخوخيشلا 0(

 «4بعرخاوا ىف 0 ايلإ 2 0 راخلاو ب اقنلأو حاشولل. 2

 0 :اشوهام ىلع هد أا>ةحالا اما و ةقحالسلا 0

 500 ملف نادليلا نم اهريغو دنحلا ىماسم دنع نالا»

 «ايلعلا تايطلا نم ءاسنلاو روصعلا كلت ىف اةورعم »

 )» تاعقرتتم ريغ لاجرلا مامأ نربط كا 2

 «نذخا هبواعم كبع ق نايصخلا برعءلامدختساو 28



)155( 

 «ةل زئم لثم ممالاءاقت راهي ساقي سايقم نم امد

 2 «بجو اومترينا دنملا وملسم دارا اذاذ اهيف ةارلا»

 «ابيف تناك ىتلاةميفرلا ةلزنملا ةأرملل اوديعب نا مويلع»

 ظ ) مالسالا ردص ق»:

 « ىلع ليلد ىفدددل اشور خب رات نم افك ود

 «ابيفةأرملاماقع وتعلو ىدألا ممالا مدعت طايترا»

 «يىلاتابححتم ايسورىؤف فارشالا ءاسن تيفقب دقف»

 « ىف لب تاوب ىف نشس رشثع نمأاثلا نرقلا ةءادب »

 4 91 كد ءاوحلا ال ور وتلا الخد, النوح د

 «تعضوو اهباونا ىلع لافقالا تمكحاو اها وك ىلع»:

 « نواقتديرااذاو .جاوزالا وداي الاب ل

 « تا_يححتم تاه« ىف ناقن رخا ىلا ناكم نم »

 « تكفايف. دنهلا دالب ىف ءاسنلا لقنت اك تامقربتم »

 رف و بيذبتلاو معلا ىف لاجرلا نيراجو ءاسنلا دويق »

 «نمسورلادالب تراص ةيعامتجالا ةئيملا متاعد نم »

 « ضراللا كلام مظعا 7



 )١:5( ذ :

 ةيبرتلااماو سرادملاو فتاكملا ابعينف ةيلقملا ةيبرتلا امإ

 اماستكا نكعالو .ةلئاعلا ىفالا بسستكن الفةيحورأا

 ' نكعالو اهريدب نملوا ىف مالاثنكاذا الا ةلئاعلا ىف

 قرلا نمميظع بناج ىلعتنناك اذا الامالا اهريدن نا

 اوقترينا اودارأ ذا نيبرصملا نا انلق اذهل ىبدالاو لقدلا

 ةيرصملا ءارملا ناجح ءاق الا وام دا مهبلع بجو

 ىلا اوم مل نييرصملا نإ فسالا بجوب_ امو
 . نم الاجر نا نيح ىف مهفلامامت ةَميةملا هذه ن آلا

 ىلا مهئاحياب اواصوتو مركفب ١ ودعم دق دنحلا يماسم

 اهتفيظولاءاوطاحأو ةيعامج الا ةئيلاف ةأرملان 12 كلازدا

 |امهد_دا مهبمظاعا نم نالجر ماق دسفو ..ةيمهالا نم
 م9

 ذيب نيسح ةبانع ىتأثلاو ىذاقلا ىلع ريمالا

 :مالسالا ىف ةءاسنلاا عويض ومةالح ةلاتم لولا

 ربش ىف نيرداصلااهيددع ىف فطتلا ةلبم ىف تدجر
 .بيئرت ريغ نم اهنم فطتقنو املهح ةنس هيلويو هينوت

 : نال



(144) 
 2 نهدودخ 1 لكس 4 رفلأ عومدو ركاسلا لبمع

 مماخقب نول نوير ل ودار اوناك لاجرلا بلغاو

 1 الاى

 لالالا ساب وامة رودناع ورظانلاهذه لثع

 رهزبو مهس وفن ىف و ىلع ولا روعشلا سرني لافطألا ماما

 ىرخالا لئاضفلا ةببزت ىف لاملا اذكهو ٠ رمثو.

 رااح ىف ءىثان وهما ىرصملا طاطخاف
 الوتابنلاوغ امانني لفطلا ومني . ىلوالا ةبترلا هذه

عاب الا هلها نم دج مث
 0 سبلللو هب ةيذغتلا هءاط

 ءانب لكدف .هبحن ناوي نانا ىا ىتتءي 6 هب نونتعب
 ال لمرلا ىلع ءانب وه ساسالا اذه ىلع كلذ دعل ما,

 (مودبم راهن نا ثبلب
 لقنلا ةسرت نيمسق ىلا مسقنأ ةيبرتلا نا ةلمججابو

 قئاقح فاشتك اىلا ناسنالا كرادم هجوت ىتلا ىهو

 ليك و ريا ىلا هتدارا هجوت ىتلا ىه وحورلا ةدب ربو ملاعلا

 ناسنالاةداعسل ناتمزالامهاتلك و . ليلا ىلا هساسحاب.
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 .هيوقيو روعشلا ديزي لب هفعضيالو سفنلا نم ندوعشلاب .

 ماازعلا دشِو ربصلا ملداو
 وهدحلااذهىلاروءكلادقفل ىهيقحملا بسلا اماو

 .كلذ عبتو هياوفطلا نزيف ان دنع فطاوعءلاة يب رت لامها

 ىتلاةيداملاثاساس> الاب الارث اتنال تحبصاانب اضعا نا

 ةسيفنلا ىتاعملاب رث'اتللةلباقريغ تراصو ةرشابماهساغ عفت

 رشعهر#ت الفط اسنارفؤ ىدوءوتدم تدار

 ةيواسن رغاارك اسدلأ نم ةقرف ىلع ىناجب جرفتب ناك نينس

 ضاع همامأ ره الف“. نيكتوتلا ترخ نم ةذئاع هو

 رنا ىحو هتعبق عفرو مارتحاب مالفلا اذه فقو معلا

 .لا ثسسحاف . هنع باغ ىتح هنارظنب هعبات راصو

 راو هملايا وتلا علا ملعلا ىف لفطلا اذبل مسحت نطولا

 هبح نم هيلعىل رئامهيف ابثمل ىتلاتاساس> الا عيمج هيف

 اوناك نيذلا ءاسنلاو لاجرلا امأ الماكالجر هتلخ ىتد

 مما ىلاروءشلاةوق مهب تاص ودق رظنأ اذهنودبشب

 .ءاسنلا نم ريثكلا ناكف لافطالا لامعا نولمءي اوراص



 665؟)

 6 نيصاصتلاو ريبكلا لئلا ل غ اهب تررزم ىتلا قانح 5

 .«أطوطخ تذختا ىتلا عقاوملا هذه ةشيفنو ةمسحلاو د
 «ناشلا و1447 ةنس ف ىزلك الاشيملا دض عافدلل»

 « كر ىلوالاة رمال عاقبلا هذه لثم ىلع رورملا نا »

 «اهلالمتساو داليلاد< عايض ىركذو فسالا ةعول د

 « بارطضا وأ املأ دجا مل كلذ عمود

 ءاكذلا نوويشا ني رمل لاجرذجاا هتك امادع
 .بجيهلثم لوقلاف قدصن نأ اندر'اذاو . نطولا ةبحمو

 عاقبلاهذه ىلع اضيأ نحت انررم اذا انتا فرتذ نا انيلع

 هسفن تك رح ام رثكا :سوقن كر حتنالف اهاندهاشو

 : رعش ايم رثك أب رعشن الو

 .هذه بحاص هام اك دوا ذه نأ ىهيدبلا نمو
 لهاج لجر ىوابلحلا كب ميهاربانا هاشنم سدل ةلاقملا

 اذه بيس يلو . ةبجاو نطولا ةبح نأ فرع ال وا

 ةرثاكل تملص انبولق نا نم هترضح ههوت امد وجا

 000 ١ تانملا لارت» قال اصلا قمانتل ام
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 » نم مهلا: امو ةريزجلا هذه ىماسم ءامد كفسو «

 «مهلا وما ىف مهْنم قف سم ةرداصم م ملاظملاو لذلا

 «دج لفهيخا بئاصع ماب ىقيقح مسمك مهياعتاتارمو د

 «تسالل الع نات الو رث ان اند سدس ف
  2ش « ةمحرلا و

 «دوخااذه ببس نغ ىنادجو عمتاأست أود

 » «تاق بادملاو ئاوثلا نم انمهد اع ةالايملا مدعو

 باقلا مدت ىت> اهنم انقطام ةرثكل كلذ لعل» «

 .» «لاصنلا ىلع لاصنلاترسكت هنع لاقي نأ كشواو

 «ثا رتك الاءدع ىلع رخا با وج ىسفنلادب دقو»

 » «سفنلا جالتخا ىنع دعبب م دب 24 ىملسم باصا اء

 » ىلع ناكلخ وا نطو مهباصم ىلع فسالاب

 » «ىلا كلذ . باصللا كلذ نأمس> ىرطاخت ره ثيح

 » «طخ يلع ىرفسر خا ناك ةيليعاممالا ىلا 'ىجلا لبق
 » «هحا 3 قيزاقزلا ةطع ةرهاقلا ةبج نم سدوسلا

 :> «ىف للوالا ةرما ىهو .ةيليعامسالا وح انب راطقلا
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 سانلا لقأ هتمدخ ىلع ممايح اوفقو نيذل نددلا لها

 نوفردحم ا وجا ارئو. قيفحا ىب دلا ساس> الابر ومش

 3 ءىث لك بلطت نحو ل

 ىوايللاكب مهارإا لضافلا ةرضحل ةلاسر ىلع دبؤملا

 ماعلا اذهىف اهمفرفاسىتلا بأ 1 ظ ا! نعومو اهرر>

 هيض ارم 0 ا ابووا ىلا

 ىناعدىذلاو لوقلاىف قدصلا اهنناك ىخو: وهو ركذلاب

 ىوايلحلا كب ميهاربإ ةرضح نا وه انه اهاء مالكلل

 كيع هردصق ددرتاو ةسفت ند هد نآك اهاثل م

 9 لاذ 1 هربز> لع رد أم

 «ةريزملا هده سلاف تقعكتا ترفل واذ ده 2

 «أهأيا ابروا « اطعاو ةلودلا مح ن م اهخالسنا كمل 2

 «لاح تاواَح كلو . نانو ملا كامللم لا ا ىناثل ة هب له 2

 «ىتلا ثداوملا عرحجد ةرس< رك ذنا نا أم د 0

 «لتق نمر بيغتلا ذه نع تحتنوا تنرتفأوا تقيس »



 ( مؤ

 . ةعركلا فطا وعلاحو راهمف ثفن' وقلما قالخ الا هس

 هينيع ىف اهرورظ هسفن ىف 7 هلك اذه نم دشاو

 ىلع داتعي 3 ركف ريغ نم اهدلةيف تافصلا هذه. ةيلحتم

 هسفنل تاحاحتاةصلادةهريصت د ارسم فيش ادد

 ْ ابنع خاسنت نأ نكمل
 نم ىضف اذا كلذ نم ءىث ةسفنل نوكد الو

 ىف عبطنيإو زوصلا هذه ن« ةروص هيلع درت لو هابص

 ميلعتلاب كلذ دعب ابك رداولف.ةلثمالاهذه نم لاثم هحور

 نطاب ىلا ؟ىث اهنم ذفني ال هنهذ ىف تاظوفحم تنك

 لمعللة يعاد وكب حسيحص روعشا مهل ث دحت الف . هسفن

 هيلع نر

 .فصو ىف ىناوقلان وةمايانءارعش ىرت اذه نم

 .نوةثعي الهو همالاو قشعلاةرارم نم ق شاملا دباكيام .

 بح ىف تالاقلا نسحا مريغ عامسا ىلع نوقللي انئابطخو

 لئاق ىتأي الو ةينطولا تابجاولابمايقلا ىلع ثلا نطولا

 نا ىرئو لود اع رعاش هنأ ىلع هب نهرب ”ىشل مهم



 م) ١ (

 او وكيينا مهنمان رطتتا ةيمومعلاة اما نادم ىناولخدو

 ةعرك فطاوعو فيرش ساسحا ىوذ الاحر اننبب

 نولمعيو نورعشي الاجر ةيلاع ممهو ةنسح قالخاو

 ىف لذب ىذلا ميلعتلا اذ-ه رامث ىنحي نا مهنم انوجرو

 ىرئهافسااو نكلو . لاماوت قولا نم سيفنلا هليبس

 ا ران ل لنلا قاتعلا ءالؤملى زن. ةلاخ مهنف انلامآ

 و فطاودلا امأ - لص مث زعو ةريغص ارمهو ةسباي

 ليءج رظ ظنم مهنيعال قوربالف . ةهوكعم مهيق ب بورقتلاب

 مويكبت الو ونح مىفطمل الو حيبف دهشم مثرفنإ ال 6

 0 ا كمت الو اريك نومرتحن الو ة رم

 هعفن رظع اهم لمت 0 مهك رحب

 لوانتت+ل ةيبرتلا نآىوس ببس نم كلذل سبلو

 كرحلا وه ىذلا نادجولاا ذه . نسلا لوأ ىف مهنادج

 ةيبرتلا الآ هيي الو هيود الو ربظي ال لمعلل ديحولا
 ىنلا ىهن . مألا الا تيبلا ىف امل لماع الو . ةيتببلا
 ىفسرغتو لئاضفلاو نطولاو نيدلا مارتحا اهدلو نفت



 (ما/)

 رورظلاىلانومكلا ةلاح نم تافصلا هذه جرخم هيفو
 راد

 دوءص لاحتسا لوالا رودل ىفدادعالا لمها ناف

 كلذ دع ظفح اهمو . ءاقترالا تاج رد ىف صخشلا

 وا ةيبدالا ميلاعتلا تناك ايمو سرادملا ىف مولعلا نم

 صن ىلا 'اطلاك شيمي وبف هيلع قلت ىتلا ةيخردلا

 ةيرجتلاب ققحم ىتءو . طقس ريطي نا مم الك هحان+
 ىلا لالا ىهتناو هب ىضرو هظح ىلا ملسقسا هزجع نم

 هاوس *ىش لك ىلع هلضفي نا

 نكعال ايملعو اشد ناك ءاوس ميلعتلا نال كلذ

 ىلعانوع سفنلا نم دجو اذا الا عفان رئا هل نوكي نا

 ىف الا تبنت ال ةديج تناك ايهم ةرذبلا نا م حاجنلا

 ظ اهومنل ةْملاصلا ضرالا

 ةياتكلاوةءارقلا ملعل ىف مهنأق 1 ن الااندالوا ىغقي

 ىلانولقتني مث نينس مولعلا ةعلاطمو ةيبنجالا تاغللاو
 ةساردلاة دم تهمنا اذاف كل” نم عفراو العا ىرخا مولع



 . (دس)

 اكس عيمجو ىنيصلاو ىدنملا طاطحاك ملسملا طاطحمف
 هذه ىف ةلئاعلا ةلاح نم *ىثان نابايلا ادع ام قرشلا

 تاسملا

 ساوح تحن عقب *ىث لوا ىه ةلئاعلا نا كلذو
 ىدلارمتسملا تماثلاء وشل ىعو هنااشن لوا قف ناسنالا

 لمعلاو بيترتلا لاثم اهيف لفطلا ىر اذاف . امئاد هارب
 "كال ادن هه تنل تطاودلاةقرو ننلا ةضرو
 ىتح هلافتراليبس يف ىلوالا ةوطخلا وطخ قاعتلا اذهبو
 لعهدعاسيام ىدخشلا هلاح نم دجو الجر راص اذا

 : ءاقترالا اذه

 ىدادعا رود لوالا ناروذ هل ذئنيح ءاقترالاف

 ىفمشرب همقو هأيبصوةتيل وفط ةدم ىن ناسنالا همطم

 ليملاةيف أشنو ميظنتلاو بيترتلا تافص لفطلا س
 دوعتتو لامكلا سح ىلاهسفن هحوتتو ةليرججا لاعفلا ىلا

 رود ىناثاو . ةكرملاو طاشنلا ىنع م.جلا تالا هيف

 رمعلا رخآ ىلا ةيلوجرلا نس ىف ناسنالا هعطقي لبع



 اس
 نذلا نالوقيىذلا اذ نم . ضخم ع وبف ىالسإلا

 ىعسلاو لمعلا ىلع ثحبو لقعلا بطاذم ىذلا ىالسالا
 نوماسملا نهريدقو نيالا ير نم عئاملاوه ل نوكي.

 الو ةندملا ف ىقرتلل لماوملاىوقا نم لمأع مهنيد نا
 دا باترب نا ىن راتااناهربلاا ذه عوطس دما زوج

 دق حيحصلا ىتاالسالا نيدلا نا مل ٠ ةلئسملا هذه ىف

 عدبلا نم ب تحح تثخحن ناتساو 1 وصا ن ء مويأ ل ص

 أذهل ربظو نورن ةدع نموءاقتراعطقتناو هون تقوو

 نكلو نيماسملا لاوحا ىف ميظع رأ ىنردلا طاطخالا
 نييبرغلا باتككلا ضمدهيلا سني ىذلاطاطح الا اذه

 درب بيس ىلا هسفن جاتح ةيندملا ىف نيملسلا رح
 ىلواال ىوناث ببس وهف هيلأ وه

 اًءشان نيماسملالاوحا ىف هارت ام سيلف اذه ىلعو
 ىتاثلاو ةرم ابدل نين انالاهدحا نان روث ذملانييبسلا نع

 وبف ثلاثا ببسلاان دنع يتب . هن وناثلا بابسالا نم دعي

 ابنم وكشن ىنلا لاملا هذه هيلا بسذت نا ىغبني ىذلا
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 . ملاظملاو تابلقتلا نماهللع أن طامامغر اهتئيهو اهدوجو
 تبهوابنا لعل دب اذهو . اهلع تلاوت ىتلا فاصملاو

 ةمحا زا! ىفةمواةمللة دعت سم اهناو ةبوق ةأيح 1 ف

 00 1 قعر مقالا ناكاذأف . ىرخالا مءالا عم

 راكتباو عئا رشلا سيسأت نعالو لامصالا ظعاب اهناينا نع

 هذهىف قرتلا نم اهل (مذام ريصي اذاللف نوئفلاو مولعلا

 5 ميلفالاة رار>ةجرد بزالب أهيف تفطانا دف ىتلا مايالا

 ةرارألان نال هلااه دنس ةحرحص ةلدأب تدثب مهنا ىلع

 ا لقملاو مسجلا ىف رئأت

 ممالا نب قالخالاوة> زمالا ف توافن ”ميافالا 2و

 ةعرسو ءاكذلاب نوزاتع قرشلا ناكس نا دهاشملا نف

 أممهض وعن ةسيفنلا تافصلا هذهو ةرثاذلا ةرقو مهفلا

 لمعلا ىف ةرباثملاو دلملا نم مهعقني دق

 [طاطخما لفاأوسلاهناكس و ةدرابميلاقا قرشا قر

 ةراحلا ميلاقالا ناكس نم ةيندملا ىف

 نيدلا ل ةيئد-ملا ىف نيملسملا ع ةيسن أماو



0 
 قم ةلاح ىف ةيمالاشالا مالا نا ىف فالخال

 نا انيلع نيعتيف .ابحالع ىلا ة رداملا ىعدتست دبدش

 -هءاود نع ثحبن مث الوا هبأبسأ ةفرمعءادلا اذه صخشا

 ظ ىه اف . ضيررم جالب مب بيبط لك لفي 6
 ؟ ءادلا بابسا

 ةلئاعلا ىفو' بدلا ىفوا ميلقالا ىف امأ رصحنت هب ا
 هنال . ءادلا بيس نوكي نا حصير الف ميافالا أما

 | ف رتعبو ممالا مدقا نم ةبررصملا ةمالا نأ م وللا نم
 مئانصلا و مولعلا نم ريثك راكتبا ىف قبسلاب نوخرؤملا
 هبرعلاىل منام 5 رلا ىلا م“ نانوبلا ىلا اهنم تلقتنا ىتلا

 .تمت.تو ملاعلا ىفريبك نيد لوا ايف ربظو . ابوروا ىلا مث
 ىلا ةدورشماه راثا لازال ةرورشم ةردع نورت دع

 ابسفن ثءكحو . لازب الام ىف ةدلاخ قع نالا

 هيف تءلغت نم اس لايجا ةدم اهروما تربدو

 امترهقو ةميظعلا ممالا نم اهنع دمبو اهرواج ام ىلع
 لع تظفاح احلالّمّتسا دقف دعل م . ابمكحل اهتعضخاو

 لضا
١ 



 مم

 دجال اكعتع ساسحالا ةقر غلبت ملاذا لوقاام ىف

 رمتساو انركذ امو ىلع ءاسنلا عم هيف لاجرلا طبترب .
 .ةطقاسلا ةلاخا ةذه ىف نبك رتو ءاسناأ لامها ىلع لاجرلا

 اوردابرملو نورعشيال مو اه راثآ نم لكلا ملأتي يتلا

 لجرلل ةيواسمةقيفرن وكت ناىلا ةيبرتلاب ةأرملا دادعأب
 امزءابابحوز ىدفت ةقيدص و اهّدب ةراداب ةفراعةريشعو

 .قرط ةفراع اهدالوال اهياع يجناع ةطيحم امأو اهدل
 لبقتسملا ىفهلعفنام لكون آلاىلا هانلمذام لكف مهتيبرت

 [روثنم ءاه موضي انتمأ نش ةيقرتل

 نرعءانثح دنع هيلا انيهناىذلا قا وه اذه

 ردع ةيمالس الا و امو ةقارشلا مءالا رخآت بابسا

 .هيضرعت الوا ءارقلا ىلع هانضرع ىذلا ىأرلا اذه

 .نا وه مهنم هوجرن ام لكو . ةيناث ةرم ن آلا مهيلع

 نم ريثك مهيلعراشاا# « « طئاخلا ضرع 00 )

 .باتك ىف مهباغا نمط نيذلا باتكلاو راكفالا باد

 ا نا 1 1
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 ظعءا نم ىه 2

 ظ (11)

 ىاو .٠ ممداعسو لاحرلا ةحاصأل لاما * 4 اريك ْ

 همزالت ةقيف 0 هبل 0 و شيعل نأ نم مظعا لح رآل ةحاصنم ١

 ىف ضرااوةحصلا ف رفسلاو ةماقالا ىف راهنلاو ليالا ىف

 تاجاح ةفراع بداو لّمعتاذةقيفر ءارعاا وءارعلا

 لبيقتسمو احوز ةحاصت سس 'ىث لكب 1 5 ةايملا

 هنرشّنع عفادت رهتحص ىلع .ظفاحت وهتورث ر دن اهدالوا

 ٠ فرعتوةفوقحىلا ههنتوهتابجاو:هرك ذتوهلامعاجورتو .

 ةبجوز ةمفنم قدح اه ابنمفنم ىف دح اهدايحايال

 0 7 ذالواو

 . 5 .٠ ا نبل م 1 » ٠

 لئاقمب اهم وندبو لامعالا لضافب اهلا لسوتبو اهاضر
 جم هدب نز ةقدص ٠ قالخالا مداكمو تافصلا

 ؟ همومه بدتو هتاثوا المو هيلق

 اياك أندنع لاح ىلا رعشا ال ىلا ةايملا هذه |

 ددرئاالو لوفاو .ةميظعلا لامحالل عيب انيلا م



 0 ب
 ظ «< نع صقخشت :.ت ال لمسلا ند ةصح باتكلا ادره َْف 7

 «ةلاحلاب عبط باتكلا ذه ْن | يسا ربك او.هيف ىتصخ »

 «ناكولو هيف رظنلا ديعت نال ناآلا اهلع وه ىتلا »

 « ابعم نذد ام فصن نع ربعل نا ىماق ةعاطتسا ىب »

 «هيملاملا عفتن ال ىماسلا نادجولاو ةيلاعلا راكفالا نم د

 عض ركف نعاردابع هكاام عيمجي عفتني ام رثكاد

 « دبرفلا ابلقع ةروشم نودب ىنادجوو >:

 عيمج ف هل ةكراشم ريهشلاروتساب ةجوز تناكو ظ

 اهدلا وعم ن الا ىلا للغتشا وزوربمل تنب و ةيما.لا هثحابم

 هلدح رف هرصب دف ريبشلا كرامل نا ليبقلا اذه نمو

 درو ةرحالاباس ورد قلت تناكف هتنب الا هتشدعم ىلع أئيعم

 ىلع هئحن تناك اهنا مت اهسورد نم ,بسكت اب اهدلاو

 أهنت وعم راص ىتَح أبيلع هي هيلعأم تتكت وى ماعلا ه*# ' ما |

 ىعيبطلا خيرات اتنأ ءالع شا نم

 نا لعان انلدتهحرثلوطبام اهريغو ةلثمالا هذه

 لمعت نااهدالوا ةيبرت نع الضف اهم ةيفهملا الا

 ديس ايي ا م 0 ا سا يح هع
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 .لافطالا ةرب رثىلعارصاق ةلئاعلا يف ةأرملاريثأت سبلو

 .شي»ب نم عيمج ىلع رأت ةأرملا نا نايعلاب دهاشملا لب
 انحوذ ىلع كلين ءارعاجلا مكف . لاجرلا نم اهلوح

 :ةحارلا بايسا هل تدعأو هلاا ىف حاجنلا لئاسو

 ابجوز كراش ارم نمك وهلاغشال غرفتيل نان أطالاو

 قسط ةارما 1 8 و. هبعاتم ىف اهدلاو وا اهاخا وا

 ْ ةوط ونقلاو سأيلا ةلا ةلاح ىف هتعزءتوقو لحرلا باق

 .هتب وبح ءامضرا ىف اعمط رومالا ىلاءمو دجملا ىلط لجر

 بلط امم ةياغلا غلبف

 .هب رجلا ئعسسملا هءاتك ردص ىف ليم كازاوي رخو

 : همن ل ةرابعلا هتحوز ةافو دما ل 0

 «ىنتمهحلا ىتلا حورأا ىلاباتكلا اذه ىدهاىنا د

 «ىتجوزو ىتةيدص ىلا راكفالا نم هيف هتعضوام نسحا»

 «ىتلاو ىل رصان مظعالدعلاو قملاب اهمارغ ناك ىتلا»

 .«ابلين وجرا ىتلا تائفاكملا زبكا نم امناسحتسا ناكد

 .«اباو نالا ىلا هتبتك أم عيمج ىف امل ناك . ىلمع ىلعد
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 امتادحا ىف كرتشي ىلا ثداوألا نم دعب ةما ىق لضاف

 000000100 يات 1 ةارولاب هدادمتسا لوالا . نايتس
 ٠ تيحن .هيفذادعتسالا اذه وم ىلع تدعاس ىتلا هتيبرت

 اذ_ه دوحو لاما عنتما نيبيسلا نيذه دحا دف ولا

 ةيصخش نا نيبتي اذه نم . لضافلا وا ملاعا لجرلا

 لماعو ىعيبط لماع نيلماعنمنوكتت ةيبدالا ناسنالا

 لعانلولوالا ىف رئأت نا انتعاطتسا يف سيلو . ىعانص

 ىعننناىلو الا ةيب رثلاب انكم هنا ثيحةعساوةطلس ىناثلا

 اهديزتو ابلمكتو ةحلاص هتزيرغ تناك نالفطلاةزيرغ

 00 216 نااهرتا نم فمضت نا اننكفو . انسح

 نكلاو لآ تت ادح ةيناثلا ةطلسلا ءذمل نإ مز . كلذ
 انفرعاذا امظع ًعافتنا ام عافتنالا نماننكمنا هر ئاد ةمس

 ةحيحصلاة يب رتلاق رط ىلا انيد_ةهاوابيف فرصتن فيك

  ةأرملا دب ىف اهمامزو - ىلوالا ةيبرنلا هذبف
 ىفماقمهولم.ال ىذلا عيفرلا مالا كلذ اولا يك

 ةيعامجالا ةئيحلا



)1( 
 .ىمهيلتاشود ةزبك رملا نا نودلمي ىلعلا لها لكو

 .ىمهيور سنلكو است ارف ىف نوثون بهذم ترشن ىتلا
 نملوأىهليتسا ماد امو نيوراد بسهذم ترن ىلا

 قلا قكسو راتماد ام كلذكو ابوروال ائاملا فرع .

 ةيسورلا دالبلا ىف رزوريل بهذم ترشن

 .نآشن ىتاللاءا تلا نمءابدالاو ةفسالفلا ددع اما

 ىف هرصح نكع ال قبس ىذلا نرقلاو نرثلا اذه ىف

 نيتزكا كد ن1 ل ال ىنكلو باتكلا اذه لثم

 ماد ام امهو ةباتكلا نف ىف لجر نقبسي مل نهنيب نم
 دنس جروجو ترافال

 ممالا مدت نيب هانيعدا ىذلا طايترالا نا ىلع

 ةرشابم ةمالاديفتةأرملا ناهيدص:مءاسفلا لاح ءاقتراو

 ةصاخ هب ىبءناماو ةيفسافلا اهههاذمو ةيملعلا اهناعارتخاب

 ىلع ةمالامث ةلئاعلا قالخا حالما ىف لمعلا نم امل ا

 هانيب ىذلا هجولا
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 ىناسأ الا لامكلا بئارم العا

 1 لام وصخ ىرهزالا ملاعلا تفلتسا ىتاو

 .ءاسنلا ركذ نم ولخم مل هنيد خيرات نا ملعيل حاصلا هتمأ

 هيف رالا لجأ نه ناك ىتاللا

 د_ةق خيرراتلا ىلا هقيقحت حاتح ال رمالا نا ىلع

 .ىتاللا ءاسنلا نم ريثك هيف نحت ىذلا نرقلا ىف دجو

 .هندمتملا كلاملا عيمج ىف نهركذ عاذو يا عفترا

 ,ىمس فاذاذ امم تغشتكا لشتم ةيرام هذه

 لعل ةماعمو اكيريما ىف ةناخدصرل ةريدم تنيعو اهمساب

 للا اذه ىف ةريثك ثافلؤ» الو كلفلا

 . :ابحنف موحي ةعبس تفشتكا لشره نيلوزاكو

 ةيبهذلا ةيلادملا اردنول ىماع عم

 .ىفو ايفا رغإلا ىفةديظع تافلؤم اهل ريفايود زب راو

 ىباعلا عمجملا ىف اوضع تناكو ضرالا تاقبط ملع
 عج هنيدع

 ةيعيبطلا 0 ءلا ىفةليل> تاعارتخا اهل نيمرجىفوصو
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 «تمنترادق ةنوابروالا لودلا هذهو .[مانأ, اياه دا
 « فرح او فراعملاو مولعلابترهتشاو مايالا هذه ىف »

 « ىأف ابعفت م ىتلاةميظعلا رومالا عارتخاو عئانصلا ود

 )» تاعرت# نمرما ىاو فراعملاو مول.لاهذه نم :ىث »

 6 ؛ ءاسألا نم ةارما دج رشا عئاتصلاو فرملا »

 اذهنا نظيناهل ق< روطسلا هذه ارق ىذلاو

 خيراوتلا نم خيرات ىلعاوعلطي مل هلاثءاو ىرهزالا ملاعلا

 رامخالا نم ربخ الو رافسالا نم رفس الو

 نمرهشل نهرك ذ خيراتلا دل_خ ىتاللا ءاسنلاف

 ددعلا ذب نسا ةميظعلا لامعالاب وا فراعملاو مولعلاب

 نياح مجا ولعت متم ٌومدجويو ليلقلا

 نم ضمد لامعا رك ذ ىلع انه ىنان نا انناكما ىف سيلو

 عضو ص رفلااذل م ءسناع رو رانلا ىفءاسناأ نم رهمشا

 هنا انه دنت أن نا اننكم امناو كلذل هصصخم باتك
 دقو الانونفلا نم نف الو مولعلا تم مع دجوب 0

 ىلا لضت نا لإ ةدععبس اتا لظ ةفادارلا تنهي
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 ا[ اراك ةارملا تارق اذا ١ نيترامأل لاق

 ءاهدالواو اه>وز ار

 ةفسالفلاو ءالعلا هب قطن امم 5 كهذه لاثماو

 حالصا ىنرثالا نم ةأرمالام نايبلمهمافلؤ ىف درو امو

 .نركم ال ثيحب أدح ةرثدكلا نم غلب ,ءالا قالخا

 ظ هب ةطاحالا

 ماملا مذ نيذلااننايش نم ريث كلانا بيرغلا نمو

 ىلع اوءاطا دق اونوكينا دبل نيذلاو ةيدنحالا تاغللاب

 نأش ءالعا ىف تنلاب ىنا نو رب تافلؤملا هذه ضع

 نا مهضعب نما نع ناك لب اهقطو ميظعتو ةأرملا

 رظنب ناب قيلب ال ىذلا عاتملا طقس نم هدع واقر رمتحا

 ربرحت باك ىلع در ىذلا ىرهزالا ملاعلان أكو . هيف

 : هلوق دنع مراكفا نع ربع دق ةارملا

 « رفس ىفالو خيرا وتلا نم شيررات ىف انعمس ام
 0 هلا نأ رابخلالا نم ريخ ىف الو راقسالا نم »

 5ِ عفتراو اهنامش ا لودلا نم ةلود وأ ممالا 2



 (1) ْش

 هلرقلل نيبنل مهتفسالف ضع مالك نم هاه درر
 مهم ر ىف ءاسنلا ةلزتم

 ىناسنالا عونلا بيذهت ىف ةأردال » تلح لآ

 عونلا فلجرلا ةلززم ىدنعو هف ذاع ى الا

 « بالا ةلزنم هنم ةأرلا ةلزنمو ندبلا نم خللا ةلزنم .

 تاياغ ىلا هلعب لصو لجردجو الك » رليش لاقو

 6 هن ويح ةارما هلاك ثدحو دل
 اذاف ءاسناا دب رت 5 لاح رلا نوك < و ور لاو

 لعف ةليضفلاو ةمملا ىوذ نم لاجرلا كم نا تدوا

 « ةليضفلاو ة_مهلا ءاسنلا

 ءاسنلااهم بااطت ىتلات ابجاولا نا » نولنف لاقو

 ةلئاعلان وؤش عيمجرب دنةأرملافةيئاسنالا ايلا ساسا ىه

 قالخالا حالصا ىف بيصن مظعاامل نوكي لمعلا اذهمو
 ليختبا6 اهسفنب موقت ةروص ةمالا تسيل . اهداسفاوا

 نا هنكع 0 نمامو تالئاملا عيج عوم+ ىه امئاو .

 0 را ىوس ةلئاعلا بذه



1 : 

 - هعبط يف اهئيدثتو هسفن ىف اهعبطا بعاتلا

 هساو> تحن عضال ناىلع صرخت تنك ىلا ىمنذ

 8 ءاشالا روص هلا مدعت تناك ل ىهو ةحببق ةروص

 ع هدوعل تناك ىتلاىه 9 ةفلتخملا اطاكشا لع ةلرججا

 خسرت 6 هيف تخسر ىتح ًائيشف ائيش ةمفانلا تاداعلا

 ظ . ضرالا ىف تانابنلا روذج
 دالبلا كلت ىف تابءالااهب موت: ىتااةفياظو اا هذه

 لافطالا سوغن بيذهن نم عفناالو مما 'ىث دجوي ال
 نيلطعاص الاحر اونوكي نال مدادعأو

 ةيعامجالاةثيطلا ف ةأرلأ لم نا نيبتي اذه نم

 قاهرلا ىتا قالخالا كلت . ةمالا قالخا نبوكت وه

 اا قوش ابطاطحماو مهلا ءاقترا ثيح نم عامجالا

 تانايدلاو نيناوةلاو تاماظنلا

 ةأرلاماقم لبحن نم نبييرغلا لس دوو ال اذمل

 .نا نم س ايالو .ةلئاعلا ف يم ع ىعامجالادوجولا 6
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 , باتكلا رييغت هيلع بترتب ال اليلق ائيش الا هن» صن,

 مهسي د قتو مءاسن نييب رغلامارتحا يفرسلاوه اذه
 تافصلا نم هيلع مام لك نا نوماعإ مهف . مهنابما

 ىناللا مهاب ابما لضف نم وه ةبيطلا قالخالاو ةنسكلا

 تناك ةعضلريخ ىفو نبحاورا نم ةعضلا مهف نءدوأ

 هسفن نم رعشل نم نييبرغلا نيب ناك نا . نهدنع
 سفنلا فرش ردقيو لاءفلا ل يمج ىلا ليملاو قملا بحب

 ناويهلامحريو ضرما نينال ماتيو ريقفلابفأريو.هردق

 ةدعاق ماظنلاو بيترتلا لعج نم مهني دجوي ناك نا

 ََن مف ناك نأ . هسفن ىهتشم د 00 ودحلاو هلم

 اقوشو هنطوناشل اعركتو هنيدل امارتحا هسفن ىف دج

 ىف أرق هنال كلذ سيلف *ىث لك ىف لايكلا ىلا ىلا

 ةحودمم تافصلا هذه نا ةسردملا ىف لعل وا بتكلا

 نم ملاءلاحالصا ناكل ظفملاب لمي بدالا ناكولو -
 ناتداراهندلاو نال كلذ ناك امتاو - رومالا لهسا

 نم فصوب الام تدباكو تافصلا هذه ىلع نوكي.
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 دشرلا نسهغولب ىلا هتدالو موب نم لفطلا لاح مئالب

 ةظحالملا ىف ةقدو لمعلا يف ةرياثمو ربص ىلا جاتحي

 ىنا كلذ نمذخؤيال.رخآ لمع اهبلا جاتحي ايف ةبقارملاو

 مولعلاكلتب طاحت نا اهملع بحي مأ لك نا ىلا بهذا

 نا نهياع ب جيتابمالا عيمج نا لونا نكلو ةعساولا .

 ثان" لوصاب نهنم ةدحاولا لع داز اكو مالك

 اهدالوا ةيبرتل اهدادمتسا ةوف تداز ابعورفو مولعلا

 ىلع مالحلا دنعءاب آلا نأش تامها ىتا ءارقلا ىرب

 . ةيبرثلا راهمن ال لب وهسلاباب نم كلذ سيلو . ةيبرتلا
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 دلو تقوم ىلا وا نك اًركذ دلولاذ. مالا ىلعاملك

 هلو هندلاو ىوس هل ةودق فرعي ال ةتهارملا نس ىلا

 هضرعءتىتلاروصلاالا هساو> ىلع دربالو اهريغ رشاعي

 مو :ءاشن 6 ايشفنت هماو ءاضس ةفيحص هسفنف . امل

 لفطلا ملبيامدنعأر رراظاسم اناتك نوكتو ةفيحصلا نثفت

 .ناكءاىف سيلوهبرود سن وفلا لاق 5 ةرشع عبارلا نس

 وا هسفن ىف مدر ام ىلع فيضي نا كلذ دعب 'ىثانلا



  (اذو)

 دنع دهاشت ىتلابويعلا عج نا ىهو مأو بأ لك العا

 يع قجلاو لسكلاو فوللاو بذكلا للثم لافطالا

 لبهسلا نم ناو . ةيبرتلا دعاوقب هءوا لج نم ةئشان

 اههلازال لص وتيدقو.ةيبدالا لئاسولاببويءلاهذه ةلازا

 ةيبطلا طن اسولاب
 نم ةريبطتو ضارمالا نملفطلا ةباقو ثناكاذا

 فوقولاف انركذا6 ةريثك تامولعم ىلا جاتحيامم بوي.لا

 هسفن ىفةديلاتافصلاس رغوةيبطلا لفطلا زئارغ ىلع.

 رفوا تامولعمو قدا فراعم ىلا جاتحت

 نم ةيبرتلا نا سانلا نم مظعالا روما نظي 0

 ن ا ملعي ةفرعملا قح اهفرعي نم نكلو تانيهلا تانهلا

 معلا ج اتح مظع اعم ةيناسنالا نوؤشلا نم ءىث ال

 .ةيبرتلا /باات اممقشاءانع الو قدا رظن الو عس وا

 لصوت ىتلامولعلا عيج ىلا جاتحامالف معلا ةبح نم اما

 اماو .ىناحورااو ىنامسحلا ناسن الاوت نيناوق ةفرعم ىلا

 ام لعنيناوقلاهذه قيبطت نالف ءانعلاو ةقشلا ةبج نم
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 دهتحااذاه سف 8 2 ىلع لفطلا قرع فاو هسفن

 دلوتب ىت>هلامفا تقاوع ىلا هلقع هيبنتو هعانقا ىف هاوبأ

 ورفرشوا ريخ نم هبصن ام ناب تباث داقتعا هسفن ىف

 نا ) ةنأغلا هذه ىلا ئدؤي ةييرتال قيرط لضفا

 لمع هلمم و لفطلا | 20 3ك ىه ( هةيسفن صخشلا مح

  ىبرئالخادتي الو ةرطاخ هيلا ةقوتي ام تح لمعلا

 ةديصل ةروصن لامعالا هد_ق نع حقب م ناس الا

 ررض نؤكيال ى ةئيقدلا ةبقارملا عم نل هلمم ةيقاع ىف

 ةردانلالاوحالا ىف عنللاو عدرأ غوسامتاوأديدش لمعلا

 رطخال اهبذ هس: ىلا ضرعي ىتلا

 ا رن وكينا ىلا لفطلا دعت ةّقب رظأأ هده

 عفادب ادحاهيناجدحت ال ىذلا تقولا ىف هسفن ىلع دمتعب
 هيلع ظفاحو هنع

 علطب 3 ١ ا ةقيقح لاحألا هدو ررنا نا ع

.: 

+ 1 

0 0 
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 رع سلام حببقا نمو . ءاسنلا هلمعتسا امع ةفاخسلا و

 ظافلاب هدلو دلاولا بسيو متشين ا مهئانب اعمءاب الا نم
 نسحا اذاف ابلثع دلولا هبيحيف اهأنعم لفطلا ىردب ال

 .هدلو احب ركبتساو ارورس: هوإ كلج ا

 هل ىعاد ال ًارما هدلو رمأب مهنم دحاولا ىرت كلذكو
 هب رضي وروءشلا دقاف ش>ولاك هياع ضنيف لفطلا هفلاخيف

 لا هنم كلذ نكي ملو . همسج نم هفداصي ناكم ىا ىف

 امنا هتطاسب الالخا هدلو ةعاط مدع ىف ىو هنال
 هتمظعل

 ام لك نا ملعو نمشام لقعي بالا اذه ناك ولو

 تركلارلا اهسفن ىف ثدح هتكشن ىف لفطلا هيلع دوعب

 مار نأ نسح الام لع ددوع ال اهف ةيسار يك

 نا سبيل ةيبرثلا نم دومصقملا نا مع ءولو . هربك ىف هنم

 ,ضرغلا امئاوهيلاردصي رما لك عيطير نا ىلع لفطلا دوعتي

 ديدهلاو رمالا ننتجاله سفن < نا ىلع دوعتي نا اهنم

 < نا ىلا لفطلا ايهم ال لئاسولا هذه ناف . برضلاو

 مدة
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 ..ديرتاال اب وا عيطتست ال امب هتدده هدأت نا تدارا
 .تالايخ هنهذ ىف ريث' تاموهوع هّدقوخ وا هذفنت نا

 ا 1و هاف نا تدارا اذاو . هتابح ةدم هتءزال اعر

 - .بذكلا ىف ةودن كلذب هل نوكتف . ام ىنت ال دوعوب

 .بلغا ىف ىهو . لولاب ةقثلا فعض هسفن ىف ثدح و

 .ديدشلا تودلابهرهوه-لع يضغلاربظت |متالاح

 . .ىوفاب هلثدشتناديررئاهناك . ديدهنلا تاك رح هحعزتو

 ..اهاوقةسا_,سو اهسفن طيض نع ةزجاع اهنا لئالدلا

 .كلذ,نم قحتسإال اهضغ راثا ىذلا ببسلا ناك اعرو

 .نا ثيلتلاهنمر دصامالاعفناهنم تأر !'داف . ائيش هلك

 . اهنم ردص ام ىلع مدنلا ةباغ هل ربظتو هلبقتو همضت
 ' .مثالوااههضغ قحتسا فيك ىردب ال نيكسملا دلولاو

 اناث اهاضر

 .دحن لب تاهمالاب طف ةصاخ سيل بويماا هذه
 .ةيناسنالا سفنلا ةعيبطب مرلهملاندنع ء آبالا نم ًاريثك

 -ةعانشلا ىف لقت ال اقرط مهدالوا ةيبرت ىف نول هعتسل
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 لضفتت ىتلا ممالانا بطلا ءالع ضعا لاق ىتح .ةيذغتلا'
 ىلع باغتتو ةوقلا يف اهاوس قوه ةذغتلا ف اهريغ

 ' مالا نم اهريغ

 نم اهدلو مسج يت" فيك فرعت نا مالا ىلعو

 ةلائعتسا ىغيذي ىذلا ءاملا وه امو دربلاو ركلا ضارعا

 نا ا-ملعو . دراب وا رئاف وا راح نم ههسج ةفاظن ىف

 الذ ةحرعلا قف ادني ارنا سدشلاو ءاودال نأ ف
 ىرخالا ءايشالا فلاي اذكهو .امهب عتمتلا نم همرحل

 كلذ هبشأ امو بمالاو موئلاك
 لع ىلع ن وكت نا ىرخا ةهج نم اهباع بحي مث

 الاو ةيدالاو ةيلقعلا هاوق فئاظوو لفطلا سفنب مات

 اعداو قالخا داض ىف نفاع لوا كنان
 هاد اهدلو عم هل :رممم 3178 | هلمعت ام ىلا رظنا

 لاثم . ةحيتن هلمعل ردي لقاع ناسنا نع ردصي ال امت

 ال ىهو اهيا شوشي ال ىك بمللا نم هعنمت اهنا كلذ
 اذاو . هوم ليبسيف فقت سعللا نع هل اهءنمي اهنا ىردت
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 ولو ةيحصلا ابفراعم ردقب للعلا نم ةباقو هل ذختت نا

 .اهدلو مج كبنت ىلا ضارمالا باغا نا ما لك تماع

 هبط رمو هتحص نءةلوئسمااهناو ببسريغ نم هبيصت ال

 001 هي ناهلاك ماك لك ىف هتاقو ىف تلهاستاال
 ليخ ىذلا اباهج عمك د ةفرعم ىلا لصت فيك نكلو

 بابساب لصح وا بابسا الب عقت تابسسملا نا ام
 ؟ةداعلل ةقراخ

 نا قيلبام لك ليصفتلاب حرشا نا انه ىئيذي ال

 نا لاجالاب لوقت امناو عوضوملا اذه ىف ءارآلا هفرعي

 ةريثك فراعم يعدتست اهدحو دلوال ةيمسملا ةيبرتلا

 نيناوقةلا هذه ةفرعم نأو ةحصلا نيناوتب قاعتي اهملغا

 هنم دبال ىرخا فرأعم نم ميظع رادقم ىلا جاتحم

 ار نسب

 لافطالا ةيدغتل قرطلا لضفا ف رءتنا مالا ىلعف

 .ةيذغتلا ماظتنابائاد طبترب مسجلاومن ىف ماظتنالا نال

 ةدوج 'قلعتن يخملا جيلا صوصخو ةحسنالا ةدوجو
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 ماملااًذهىف ترشن ىتلا ةحصلا مومع ةحلصم ةيئاصحا
 . زواحتبنيذلا لافطالا نيب نيفوتملا ددع نا.تدجوف

  7.فلالا ىف ؛هةرهاقلا ةندم ىف وه نينس سخ

 . فلالا ىف 64 ةردنول ةنيدم ىف كلذ لباقيو

 مهنومو متايحو مرض رموان دالوا ةحص تناك اذاف

 . نوكيالفامهنيبرت ىف ءاسنلا اهعبقي ىتلا ةقيرطلاب قلعتم

 .دالوالا كئاوا لكن ناىأرلا ةفاخسو لّدعلا فعبص نم

 مضارملا تافارخ ىلا مبك رتنو لابجلا هحرتقي ام ىلا
 ءاشن فيك مهبف فرصنت زئاجعلا حئاصن و

 نم ةنس لك ىف ناتقي تالهاجلا تابمالا نا

 ريثك و بورا مظعأ ىف ىلتةلاددع ىلع وبرب ام لافطالا

 ريصت ةنمزمتاهاعو اًصارما نهدالوا ىلع نيلجب نهم
 ءالبلاا ذه سيلو.مثرمعلوط مهيلع اليقث الج ةايحلا اهم

 .ةحصلا نيناوهب تابمالا لبج ىوس بلغالا ىف بيس

 لفطلاةيذعتب قاعت,املك نا فرعت لفطلا ما تناك ول

 اهلكمالهمسج ىلعرلا هل هبعلو هموثو هسدملاو هئكسمو
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 هساسحاو هماعوهودحاو لصا نءةرداص ىهتعونتو.

 اريبك 'ىث لكيف هرثأ ناك ايفار لصالا اذ-ه ناك ناف

 ْ 0 *ىش لك ىف هرثا ناك اظحنم ناك ناو ادي (هفان

 د ارا

 اندنعةبرصلاةأرملا اهدأت ىتلا ةريقملا ةفيظولاف

 مدقتملا لصالا كلذ نماهنا زنا ةقباط ءىهةلئاعلا ىف مويلا

 ىتلا لامعالاب مايقلا نءنالا انّواسن زحع نكلو . هركذ

 نازل نم شايلا لعانلمح آل جبع طانت نأ ىئبت
 نبل ىجرب ىذلادملا ىلا نبغولب ةلاحتتساب محلا ىلع الو

 ماوان دنعروبمجا نظبام ريغ تابجاو ةأرملا ىلمف

 دالوالا ةيبرت ىه تابجاولا هذه

 ”اندنع تابمالا لح رادّقم فرعت نا تدرا اذا

 تايفو تايئاصحا ىلا رظنا ةيبرتلا ئدا_.م طسإب
 لثمةنبدمىف تايفولا كلن: تايئاصحاو اندنع لافطالا

 فعض نعديزب انلافطا نم ىتوملا ددع نا دحم ةردنو

 لعتماطادقو : هردنول ةنيدم لافطا نم ىتوملا ددع
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 -تارو رض مايقالاهدادعتساا هان دمفاو اه رح اهأنمرح

 ىقىحاملامعاةرئاةانقيضنأ ىلا لاخلا اثب ىمتنا انابح

 ءاققتراب صتخمام لك نا ىلع ليلد ىوقا اذهو . ةلئاعلا

 .ىتلاىهةرملا ةيذبملا ةأرملاف ضمبب هضمن طبتر ةأرلا

 .ةلهاجلا ةأر لاو امان اعىفامظع (ذوفن اطل نوكي نا نكع

 اهنأئاع ىف ذوفنلا نم ابل نوكي نا نّكع ال ةدبعتسملا

 'تيبلا ىف مدخلا ةسيئرا نوكي امم رثكا

 اعابلاغتشاو اه رح ةارملا عتمت نا ن وماسملا نظ

 ىنابلامها ىلا ىذفي اهنبرت ىف عس وتلاو لاجرلا هب م

 :اهنيب اومضوف ةيلثاعلا نوؤشلا ىف اهيلع بجي امب مايفلا
 نع 'ىثاباخشي ال ىتح (مان اباجح ىجراملا ملاعلا نيبو

 رظنا نكلواهدالواةبرثوالزتمةراداوابجوزةرشاعم ٠

 ةارملا ناتج هودصق امان فالخ ايلات ملا لإ

 لغتشتن اا ,نكعالواهجوز رشاعن فيك فرعءنالةب رصملا

 امد 2 اصل الو اهدي ةراداب

 تفلتخا ا_ءبم نايشالا لامعا عيج نال كلذ
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 اهتاثاعل ةأرملا ىلع بجاولا

 ال ىتلا لامعالاو ة.ب رتلا ىف انمالك ناك انه ىلا

 .ن الادب رثواهب قئاللا هجولا ىلع 3 رللا دو و ظ فحل اهم

 .نوكتا ةارمال مزلت ىتلا ةيبرتلاو لامعالا ىلع ملكتن نا

 اهنلئاو ىف ةيفان
 اهماظنو ةلئاعلا ماوق نا ىلع نوقفتم نئانلا عيمج

 .هذه مهف ىف ءاوس سانلا لكس يل نكلو ةأرملا دبيف
 ىنعم نا نوءبغي سانلا نم مظعالا روبباف . ةيضقلا

 تناك نااهدالواو اهجوز ةمدخب ةأرماءوقتناوه كلذ

 .هذه نودؤب نذلا ةمدخلا لامسا ردن وا ةريقذ ةلئاعلا

 .تناك نا مه اهنيفارمو مولا اهردصن رماواب لامءالا

 ةنغ ةلثاعلا

 مهركف فه دخلا اذه ىلا

 12: كعبش ل وحالا عيمج ىف ابقح ةأ ًارملا انسخ اذكه
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 قحلااذه ناو اهشاعع مايقلل ةمزال اهارت ىتلا لامعالاب

 اهتيبرتهجوت نا وهو رخا قي اهل فارتءالا ىدتسي
 اهناكلمواهاوق عيمجي عافتنالا ىلا اهله وت ىتلا قرطلا ىلا

 لاماب لاغتشالاب ةأرما لك مازلا كلذ ىنعم سلو
 لمعلل ةارما لك ب نأ بج هنا هانعم امناو لاجرلا

 هيلا ةحاحلا ساسم دنع

2» 
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 عمتجلا ىف لخدت نا ىلع ةأرملا ىبرت نا بح

 فيك لجرلا!ماكشي ةدام ال ةلءاك تاذ ىهو ىتاسنالا

 ءاشام

 اسباب جنا ع أر هن ل ب
 اهريغ ىف ال اهسفن ىف اهءاقشو

 اونوكيل مءانبااونرهلوقبانحصن.الجر لبامث 58
 هلباقت انا بيرال ؟ جاوزال الا مودعت الو طق 2

 نا الوا هل دب ال لجرلا نا لعل اننال.راقتحالاوةب رخسلاب

 ماملاو قاشملا نم ىنالب نالادمتسم اناسنا نوكني

 قيل اه ةداعسلا خ-رم لاني ناو ناسنالا هيفالب ام

 هشيع سسك ا راصو يعل ىتف هلاذي نا ناسنالاب

 .احاصاجوز مبطلاب ناكقالخالا نسحي المجتم ناكو
 نال يتانب اود_ءا انا لوقي نم ةحيصن لبقث فيكف

 كداب نيكل ذريلا نهودمنالو طقفا شارف اوتوثوكي
 5 انو ةامحلا

 ظ لغتشتن ىف اقح ةأرمال نا مدقت ام لك نم جنت



 م0
 تالصللا ةونىلا جاتحال وميظنتلاو بيترتلا اهماوق كا

 تحعفترا هن ةيراح توبب نم 5 - ةراحتلاك باصعالاو

 .لاجرلا ىدبا نم تطّمس تناك نا دعب ءاسنلا ىدبأب

 ةمبدالا فرحلا عيمج ةلوازم ءاسخال نكع كلذكو

 بسك ىلا مويلا تجاتحا اذا ةيرصلا ةأرلا نا

 هلا هن تاتقن.ام هنم وانت المت دحم الاينفت اكلم

 توريلا ضءىفةمدخلاك ةلفاسلا ةقاشلا لامعالا ضع

 عنف .ةميقلا ةديهزلا علسلا عيبل قرطلا ىف نالوملا وا

 ةقيقحلا ىفهناكلاجرلاهب لغتشي أع لاغتشالا نع ءاسنلا

 ابسلانيال ىلا ةئيب دل لامحالا هذه لثع ن 00

 لولا ةفيرشلال لامعالا نه نوأ نامرحو هفاتلا ليلملا اللا

 ةرفاولا بساكملاب اهابرا ىلع دوءت

 أهنم عف راباحلا هبتسا دي رت ىتلا ىه ةطحنملا ةلزاملا هذبف

  الواامسفنل وكت نا ىلع ةأرملا برت نا بحي

 هب نرتفتنااحل قفتب ال اعر لجرل اعاتم نوكت نالال

 اهناي> هدم
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 00000 اضم انج انا ثيح اندالب ىريك
 ١ ةيدنجالا سرادملا ىف انتانب ةمبرل

 . فرعي لجر لك .ىطلاةعانص ىه ةيناثلا ةفرألاو

 ءاسنلا ىدحا نوكتامدنع اهدباك, ىتلا ةءوعصلا رادقم

 تييبط ىلع امسفن ض رعت نا اهياع مسأب وةضن رم هيراقأ نم

  ةصاخلا ضارمالا نم ضرلاناكاذااصوصخلاجرلا نم

 بطلا ةءانبص نفرعيءاسنلا نم ددع دجو اذاف . ءاسنلاب

 نم هندجاع امظع م جورأ مهتعانص نأ كش الف

 نا اضيالوقن انهو . ةيرصملا تويبلا ىف نمل ةجاحلا

 ءاسنلادا دعت ءا مالت ىلا 9ترونفلا نموه بطلا نف

 ىفو ةيمومغلا تايفشتسملا فز الادهاشرامو . ىعيبطلا

 ىه ءاسنلا اهم موقت ىتلا ةليلآلا تامدخلا نم تالئاعلا

 ةفأرلا نم هيلع تلبج امب ةأرلا نا ىلع ناهرب مظعا

 11 رلا هلا صيام لثمل ةطلاص ديردشلا ءانتعالاو دلحلاو

 هنمكلذاةيحالصدشا نكت مل نأ ضارمالا ةجلامم نم

 لاسءالا عيمجي لذتشت نا ةأرملل نكع كلذك
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 «الهأبام سحت ةببرتلا هذه تناكةاملاق رطابعم

 «بغرب دحا دجوي مل ناو . ةيلئاعلا امئابجاوب مايقلل >
 «هنا ثيح ةمئاللا نم بالا صلخ دّدف اهم نارتقالا

 «اهدميل لمعي نأ نكمام لك لمعو لبقتسملا ىف رصبت »
 «ةايحل اةرارمو باعصلا نم ابماماهيقالت ام ىلع ةبلغلل »

 تانبلا ةيررئاهوحنهجوت:نا دواناتفرح دجوو

 هذه . مهميلعتو لافطالا ةيب رت ةعانص ىلوالا : اندنع

 نا دير ةأرما اهذهتت نا نكف اه ندحا نك ةادلا

 دشا ةأرملاو ةفيرش ةمرت ةعنص اهنال اهشيع سكت

 مهنلاعسا قرطب هنم ىرداو لجرلا نم امل ادادعتسا

 ءاسن ىلاةجاحدالبلادشا اندالبو . مهنبح ناستكااو

 قار ةارماان دنع دج وب داكن الهاف ةعانتسلا مذ نذرع

 ىلا جايتحا ىفةيرصملا تالئاعلاو . دالوالا ةيبرت ىف اهب
 نعئ م ىنغتسن ىتح لافطالا تايبرم نم رفاو ددع

 سرا ءرمم ىف دجو. ال كلذك .. ىناجالا تايبرلا

 صقتاذهو .تايرصمابؤ ميلعتلاو اهنرادا ىلوتي تائبلل
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 «لانبهأت ىتلا تابجاولا ىه امو ةقبرطلا هذهىلع د

 4 كسلا هذه يف ة لمأتت نأ كيلمف ةيبرتلا هذه اهءاداو

 لجو هلا راي تركنا اذا اهريط نشكو

 « ناتفاتع ةأرملل ناتلاج اهابان ناسكاعتم نارام و

 ©« رطضت ةيزع تيقب نا تنبلا نا كالذ نايبو »

 . «ابلضاني ىذلا لجرلاك ةايملا لينبس ىف دهاجتزا ىلا د
 « لاجرلا ةيبرتك ةبب رت ىهذئنيح ابقفاوت ةيب رت نسحاف »
 « ىهو اهجوز ىلع ن وكب شاعملا لمحف تجوزت اذا امأ»

 «اذ نم نكلو :اهدالوا ةببرتو اهلزنم ةرادابلفتشت »
 4« نمةرشثأملا ةنسلا َق يهو تنبلا لبق سم مع ىذلا »

 « لبقتسلا اذه ماما ءاب الا هلمعي ىذلا امو ؟ اهرمع »

 « نا ةنطفلا نم نا نويناكيريمالا ىأر ؛ لوهجلا »
 « روكذلاكنهوبرب ناو نجوزني ال مهنانب ناك اول همي

 « ىكبريمالا بالاف .ريسلا ف لالقتسالا و ميلعتلا ةهج نم»

 « ابلبقتسم لهجم هنالابسفن ىلع دمتعت نا ىلع هتنبىبرب»

 «مطقيواهدي ىف هدب عضررذا ديرب (جوز تفداصناف د
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 اأ_,ةوذي ىتلا ةيونعلا ةذللا ىلا انرظن وا هملع نم معلا

 بواطم لاح لك ىلع ميلاف.
 ني واستر فلا ناتكنلادحاهنلا تانك ن الاغدويا .

 دنغ هيف لاق ةيكيريمالا ةايألا هامسو هنزورد ل وبوهو

 : ىتأي ام تانبلا ةيبرت ىلع مالكلا

 « ىلا نوبهذي تانبلاو نايبصلا اكيريما ف تءأد»

 «مهضعب ةدحا و ةيتكم ىلع نو-اجبوةدحاو ةسردم »

 ةنوضاتربو ةدحاو اسورد نوءمسنو ضمن اجت و
 « ثيحطالتخالا اذه رمتسامبسورداومتا ااف.اعم »

 « نمدخ: لو نلغتشي عن 'اصملاو لماعملايف تاذبلا ىرت د

 «لافطالان يب ربورئافدلا كسل: كلانانل 5 2

 «بطلاسرادمىف لعلانباطيو ةيئادتبالا سرادملاف »

 « ىف ءاضعاوَق ديك :نبطخم تاسيسق نونمى رود

 «امو ةيدملللا سلاجملا ىف تاسيئوو هيريخلا تايعجلا »

 «هذه بيس وهام فرع نأ ترا اذا .كللذ هبشا »

 6 ءاسنلا ةيب رت نم دوصقملا وه امو ةببرغلا تاداعلا »
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 د جورلا تو ءوقالطلاو رمفلا ثداو>و

 عالطالا ناكاملو 2 .١لك ىفعقتو ةيراج ثداوح ابلك

 دمتسا نأ بجو قاسل رالي وسنم ريغ ل بيغلا ىلع

 اه مقت نا لبق فوالله دف ةأرما لك

 اودعي نا ءابالا ىلع بجيام مما نم نأ ىرت 57

 ىقبو اهرش عدي اب ثداوحلا هذه لابةتسال مهانب

 نم ظج ىلا لوصولا ليج-س نمل دهعو اهررض نم
 ايلا هذه ىف ةداعسلا

 امردقب هتنب ملعل نا بالك ىلع بجي هنا ىرب مل

 ةيبرتب ىتتملأم اهنيب رتب ىتتمو ناو نكعام ةباه وعيطتسي

 اهرضن الف كللأد دمل تحوز ا'داف . روك ذلا هدالوا

 جوزتت ناو اهناثاع ديفتو | ريعك هك كيف ل: .ايملع

 بابسالا نم سبسلاهجوز نعتلصفنا مث تجوز وا

 ليصح ىناهفراعم مدختست نا منكما عوقولا ةريثكلا

 اهتمارك واجلالةتساوامم> ار ل ةكتواهذرت ةقب رطناهشأعم

 بحاصاملاني ىتلاةيداملادنا وفلا ىلا انرظن ءاوسو
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 انمكحاومكحوانب أري انوقفاول اذه مهب 0

 نم لوا-:ةنو باجحلا قرافت ةأرملا نا نولوقي منال
 . كلذ ىلا ةحاملا تسم اذا لاحرلا هلواننء.ام لامحالا

 تاجاحلا بايتنال ةضرءم ةيح سفن لك نا خالو

 ةرورضلا هيلا مفدت ىذلا لمعلاو . تارورضلا لوزتو
 مزاللاهجولا ىلعهب مايقلا ىف ىنكياال ةجاملا هيلع لمحتو
 لوخدلا لبق مزأب ىلإ هيف لخدتو هيلا ةاولا ةج وت نأ

 هنريثأل دادعتشا ماه ةدعتسم أهسفن نوكت نا هيف

 دادعتسالاا ذهو ب وغرملا ىل لصو:هجو ىلعهب ناينالاو

 راتخاوة-سراملاو نردمتلاو معلاو ةيبرتلاب الا نوكيال
 تارورضلاتاقالملسهأتلا نمةأرلا تمرح ولف سانا

 ناكو اليس امنم صالخلل ملتي ملاهف تعقو ىتح
 كالوال ابمياست يع ةرابع بهاتلا اذه نم امامرح

 ناك اذا ا: لجرلا ةبيللا مقوتن فيك ًابجعايو

 كالت مقوت ::الورايتخالا دع ةفرعملا ليلق ةيبرتلا صقان

 ؟صناقنلاهذه ىف همم تك رتشا ا'دا ةارملل ديلا

 م-4م
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 .تاريقفلا 0 نوءنعال مما نوضرتمملا لوعب

 نومنعال ملا 6 طالت>الاولاجرلا لامعا عاةرش أيم نم

 نالا مشدع كل ل امزال ناك اذا ميلعنل أ نم ةاكملا

 ىلع مي قفا دقو . تاروظهح لا حيد تارورضلا

 بقاوهاذكه) ةمالعلا ملاعلا ةرغح ىتح ىأرلا اذه

 رهزالاءاهقف نع بدتنا ىذلا ( هباتك ربظ ىلع هسفن

 نم ةارملا عنم نأ نور مبلكف 5 ةارملا ريرحن ىلع درأل

 لامع ةلوازدو 0 0 3 نمو اببحو 0

 ىناللا د ند تاربقفا ريغل ساخوم ل لآ مالا هده

 ةورضلا ةلاح ىف انعم نوقفتم 3 اذه نم نيبتبو

 م زلةحابالا نا نو ربميف اهريغ ىف اننوفلخ مهنكل و

 نمو ةوسنلاءالؤمو طقفةلااهذهلةصاخ نوكنت نا

 اللوح الاو ءاسنلا عيمجةلماش ة ماعز وكن نا مزلي هما ىرت

 أم ىلع اوغقي ناو نولوةبام اومهغي نا اًواش ولو



 (هد)
 ءاسنلا نم ددع ةندمتم ةمأ لك ىف دجوي ممن

 لاعأب لافتشالاو دكلاو نعلا ىلا ةؤورضلا ننال

 ءاشنلا نهرو . تش اها تالخ هما -لاعرلا

 نبحاوز ىف دحا بغرب مك لاحرلا نويف دهز ىتاللا:

 نورك رىتاللا تاتلطملاو و نبجوز فو : ىتاللالم ارالاو.

 ةئيمللا ىلع بنذ نفرتي ل ةوسنلا ءالؤه . نوجاوزأ

 نأ ىنمت تناكو آلا نوم ةدحاو نم اف ةيعامجالا

 نمام هدعاست و أه دعاسإ ارا انس الاب اكيردع

 ادلو ىلت لل اهنال نزال رثآ يلق فو آلا سن ةدحا

 ىف ىكبتو الا نومم ةد_>او قمام هير لتشل

 ثضف ىتلاىتامالا ماض ىلع ف سان وابظخ هوس لو
 ا اهراظتنا ىف اهنايح

 نأب ىغ#ي دوجولا ماظن ناك اذا ةليطلا ام نكلو

 نيعسيو دارفنالاو ةدحولا ىف نشعي ءاسنلا نم اريثك

 ضو نمدالوأ تاتو نباردف بسكل ناءعيو

 بسلا نفع نيزجاعلاو دعا وهلأ نم نومراقا ش
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 فاول دا قا اماو 1 عضاوملا صضءد صاخ وأ

 هيلعناك اميداز 3 وزلا هيف لصحم ىذلا نسلا طسوتم-

 و رواتلاو ترشملا يرام رز آلا وبف  ىشاملا
 ناك ٠١ [ريثك و . غولبلا نس ىضم اهيف ناكو بلاغا“.

 هلق 86 أوزلا لص

 اند: مالقالا 3 ومص نا عش كيفي سيلو

 ىلعهيلا لصتس امو مويلا الاخ هيلا تلضوام 0 نشا

 كلذ . لاجرلالاغشاب ءاسنلا فارتحاو أهف جاوزلا ددذع

 امرئا ىوكشلاه ذه ىلع بترك نأ نكعال هنال د.فبال

 ينكتى وكشلا تناك ولو ٠ ملاءلا ىف ثداوحلا ىر# ىف

 اليخ رمآلا ناكل لاما رييغتل

 ىهه ةمالا لاح ىف رثأ هل لءاع مأ فا ةقيقملاو

 ةيداصتقالا لالا هذه فسالا نمو. ةيداصتقالا اهنااح

 اهريدبو اهلع مح نا سانلا ند دوا ناكما َْق سيل

 ءاشن فيك



 اب

 ظحلا هدعاس نا اذه . هماما ىتلأ فوفصلا قر نا

 ةعانصلاوا ةراجتلا ف زكرم لين ىلع دادعتسالا نسحو

 ثحبلا ىف هتايح بغت مهنم ريثكلاو . ةيبدالا فرحلا وا

 ائيش دحب الو

 ليق صخدشلا جوزي. نا مد طايتحالا نمو

 ىنايام ام لص قزرال ةليسو نم ةقتث ىلع نوكي نا

 مهيلع بحي انورعشي مهنال . هدال ذأ شانمو هعانل

 م,جاوزاءاقشيف اببس اونوكي نا نوضرب الو مهلئاعل

 الو 1 ةعماجلا كلك هيلع هبط رقت أع نيهمسلو جاوزلاب :

 هيلع ا هاهال فرع

 عيطتسإ اي 7 وكلا قا رطلا ادوه ف َْق 0 ندلف

 ىأدب دق أن دعع جاوزلا نا ل ررظاو ت اهتمواقم 0

 اوزواجت ثانالاوروك ذلا نمار يك فرعا ىناذ صقانتلا

 وزدلأ معمزلو داع جاوا هيف لص ىذل نتنلا

 ماع كالذ لف ىردا هل ىنكلو : نرطضم وأ نيرات#



 (هكر
 لبسي ةيعيبط نيناول ةمضاخ ةيعامتجالا ثداوحلا نال

 لبقتسملا ف اهرما نم نوكيس اع ملا ابعم

 تان رضا ءاسنلا ددغ نأدك ا اننكع اذهل

 نور'اساننالىرخالا نع 2 ل دادرب نأ دب هيأ

 انليق أبو وا هيف تراس ىذلا قيرطلا ىف

 لفاوه ابوروا ف جاوزاددع نا ىف فالخالو

 جوزتي.ال مهنمدحاولانأ كلد بيسو : قرشلايف هلام

 باط!ىبوروالا نافانمدحا ولاا مجوز تي.ال ىتلاةلوهسلاب

 ف هلراشب ايحاصوهنأ.> لوط هقفارءأذب رق ةجوزلا م

 تافصلا عيبجامل باطل ومف هفطاوعو هراكذاوهلامعا مي

 / كاس 2 هك ى ا هل دخت 3 0 ا انمدحأا الاتع ثحد 3

 أيعص نودي هيلع رودعلاف

 ةلاملا نا وهو . را كلل ىلع تيعاو

 نوكي نادرفا حمست ال ةندمتلا دالبلا ىف ةيداصتقالا

 هيلعو ةميظع تاهازم هقيرط ىف فداصي هنال ردانلا
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 .دوناناابلوقلار ركن اناف لاعرلا شيمي 5 ىقيعو قرطلا ٠

 .اما نوكت ةحوز لك ناو ةجوز نوكت ةارما لك نإ

 .مئاولا ذا ىبع امريغوه مفاولاناانيسنب ال اذه نكلو

 تابحاو الو لثاع ىف سل ءاسنأا نع |ءاطع اودع نا
 ْ ةلئاع

 -ةنلا مويلا ان دنع لياوه اسناد مسقلا اذه

 اندحوااسنا رقى :ةناصحا رااح لا في رتلاد والا

 تاجوزتم ريغ ءاسنلا 1يرم مودم ؟واا/١ دحو هنأ

 نط سدلو تاجوزتم ه74؟م5و ىلمارا»و٠"والالثو

 نم نيبالم ةسخ نعةدابز اسنارف ىف دجوب ىادالم

 نوكينانودب هيلا تارطضم لمعلل تالاص ءاسنلا

 نمالثاع قدلي ررض نهلامءا ىف

 اندالب ىف ةيندللا مدق'و نمزلا رورم عم نكلو

 دجوب نأ لدب و جاوزلا نع تايلاخلا ءاسنااددع دادزيس
 ةعئنصل نشيعَتي تايرصلاءاسنلا م ةئاملا ىف نانا مويلا



 (هغ)
 ةيهدب ةيضق هذه .ا_هدالوا ىبرتو دلتو جو د

 .ناىأطملا امناو ليوط ثحب ىلااهربرقت ىف جاتحت ال

 .ةيبزتلاو ميلعتلابدعتستن اهم زاب الة أر مانا كلذ ىلع ىنبن

 امل ناك نا اهدالوأ ةشيممل مزاب امو اهشامع مايقلل

 ةحاحلا دنع راغص دالوا

 جوزة ءاسنلا نمددع دلب لك ىفدجوب هنال كلذ
 جوزلا توع وا قالطلاب لصفناو 0 رخا ددعو

 .ىلآ ةرطضم اهنكلو جوز اهل نوكي نم ءاسنلا نمو
 نعوم واهز>ءوا هرقف ةدش بيس اهشدع تسلا

 ا تتاح ران ليات ريع ددع اناا نمو . لمعلا
 نع نويلع رجملا حصب ال ةوسنلا ءالؤه لك . دالوا
 لاجر نمل نا ة>حن لزللا نع ةجراخلا لاغشالا لوانت

 .دوجول واةيلئاع تابحاو نييلع ن لوا قرشا هع نيك ا

 لمعلا نيو نوني لوح ةيعيبط ضراوع

 لسنا ىغبنالو جاوزلا ىرجعا ةأرملل لوقن ال نم
 .ىف كناقوا ىغتو ثيبلاىف كدالواو كلوز ىرئا وا



 (عوز) ١

 نوقبس ام عومجم نع صقتني ال ةوسنلا ءالؤه
 سيل ىتاللا تايرصملا ءاسنلا ددع نا ائماس اذا

 نولعتضق ىتاللاةوسألا ءالؤطىغبنب الفا تايرصملا

 نوشدع بسكل ءابوقالالاجرلا ةمحازمع ةايلا تاروزد:

 ةأيملا كرتمم ىف لوخدلا لبق حاجنلا ىلا نيه نا

 نيلهأت ىتلا ةرتلا نم نمرحت قف لدعلاو نال

 مومعأوا لاجرال ةحاص- نم لهو ١ نوسسفتا نع عافدللا

 تائوءض ءاسنلا ءالؤه شادعل نا نم دع املا ةئرحلا

 ؟تاريقو تاللهاح

 ىلا ةارملا تدءا ةرطفلا نا ق لذاف 2

 ةضرعمابلاو دالوالاةيب رثو ةلزنملا لامعالاب لاغتشالا

 امل ست ال عاضرلاو ةدالول: و لاك ةيعيبط ضراوعل

 أنهحرصت لب . لاج ولا أهاع ىوقت ىتلالامعالا ّة 0

 ىه ةيعامجالا ةئيحلا ىلا ةأرملا امدؤت ةمدخ نخل نا:
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 ءاصحالا اذهىف لخدي ملو ةمنصن ناغتشإ ةأرما ةثام

 تفاجالاءانااال وةعار زلاب ناهتشل ىتاللا فاي ١ الا ءانك

 . ةلأملا قنرشع ةعزصل ١ نبنم تاقرتملا ددع غلب ىناللا

 ْ ءامل نوه نا اه نا نايبلا نع نع ىبغو

 ناوحمس 3 لاجحرلا 3 رم هالرع) 0 نمل لئاعال

 ظ بدنك لك نع نيزجاع مه سفن |

 قااللا ءاسذلا نأ 0 اننايهاتو ل أائمحو اذاو

 باغالان ال هفاعضا رادقملا ذهن ع ندزب نحل لئاعال

 لمعت_سي نم نمنمو نهبراقأ ىلع ةلاع شيع نونم
 اذ ل تعا . اهب فرتميال ل ئاسو شيملات دكل

 . ملور ا كمل ىف 15 , ال ىتاللا تاخوزلا كءاوأ فنصلا

 7 نبق نمدالوأ : لب تدعمو نرشاعم تارورضل

 قنيمادقأ مح دز مث قا ةشو عار ىف 1 ِء د فقلاوزأ

 ىك ذاةلاردق اذافةةفنلابةيلاطملل ةيعرشلا ىلا 0

 هير عك الدره جوزلا حاص مويلا ف نيشرفةحوزال
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 هللا بس و أمف ال امترطف ف سبيل ءاسأ نكلو

 دابملا اذه اتيهاذخال ابكيبءام ىوتلا نم احل

 ةارملاو وك: لثم تايلك ضم لحال هل ل1 هده

 مف ىف ديفي ىذل اع او.ةايلا تارورض مامأ دووةسإ

 دجو له الوأ فره نآوه الو ةلاسلاه ذه ةقيقح

 لئاعز مل دجوبوأ نهناجاحي موق لئاع نطل سيلءاسن
 ناك اذا مث . هيلا ندتحام ءاضفل ىنكيال هيسك نكل

 ريثك وهل هو نهددع 8 تسلا أده نم ءاشن كبح وب

 2 ليا و

 ىلاهأدأ دعنوه كلذ ىف هيلأ عوج رلا اننكع ىذلاو

 هاندلا هل نا اعلا اد_ه ف ءاج . ىرد> ءانضحا

 «ما/خا وه ةفرح 1 ةعئصل ناغتشإ ىاللا تاب ردملا

 لك ىف ناتنثا تايرصلا عومجم يف ن آلا دجويهناىأ ٠



 م(
 عارقلا ا هيلا جاتح ام رتكأ ةيندرلاو ةيلقملا ىوقلا

 ماهسلاب ةامارلاو فويسلاب
 نوناق ىلا ا عجروةارلا ص نامزلا وادتشا دقلو

 ”0007 نكمأل ام تاعالا مم ال نئرمف : ةرلظفلا

 لخدن نااهنع اة رةرطضم ىفاهتي ىف ةروصقم شيت

 واغنو شيعتو بسكتل لمعت ناو هيف لاجرلا لخدام ىف

 لعن ىلا تاجا دشا ىف ةرورضلا هذه 1 ىهذ ولعتو

 ةميظعلا ةمحازملاه ذه ىف ةيلغلا ضعل نم اهنكعام ١

 نرليوعو كالا حايص 12 نالا اا امو

 وأ نهيلغقافنالاب مايقلا مدعل لاجرلا نم نهاوكشو

 قى نونم 7 5 لاحوطل ثرداحأ ندهو نبق وقح كاسح

 1 0 ا و تاجاحلا صضعءث كسأ هل ؛درأا ىواه

 انئيبام باوص رظن 8 ١

 نا منكي له هددصل نح امف انيلدا -2 لآل اناو

 كلذىلا ةجاحىف اهنااولوةب وأ ةناكملا عافتراو بسكلا



 (ه5)
 أك ةجاح لاتقال قبي لو . لاملا بانا هفنك تح

 :نرفورس سأل اههف هالوتب ةضوصخم لاوحأ 0

 نو.فانتب ضب لعمبضملءاسنوالاجرةمالادارفا لبقاو

 مهنمو مللابدجملا ىف نوسفانتما مهنف . ىرخار ودا

 ةعائصلاب هيلط ف نودحالا محفو ةورثلاب هيلا نوقب است

 . لوقعلا لداحتل ناديملا عسناو . ةعارزلاو ةراجتلاو

 لقفلاة يه وع ةرطفلا اهي . لخ لا لكم ناس ا ةالاو

 مل نا هتجرد نم برقيام ىلا مويلا ومست نا امل قس

 تاجاحلا ةرثك ةلط هذه عبتمث .اهيفهيواست نأ عطتسق

 هلسك يفدعاةلاهم زءعىفطقاسلا هيعس ىف رصقملا حبصاو

 ىلع حتفو . مدعلا رطخي افوفحم ترا امديس ل و

 دحاولا إلا لهاف . ديدج داهج باب كلذب سانلا

 لئاسو»هلبس يف نوعفادتيو سسكلا قرط ىف نومحا زل
 لبس ىذلاىنجالا محارب مهعيمجو . لقعلا ليحو لمعلا

 امو.نماآلا بابسارفوتوةلصاوملاةلووسا مونطلا# هيلع

 لامعأ ىلا جاتح امم وه لب لبسسلا نيملاب داهجلا اذه



 (ههز
 نم زي اهماعط نم ىنتكت تناك ةيبرعلا ةارلاق

 اهنكسم نمو نطق نم صيمقب اهسبلم نمو . ريعش
 لأ جاتحمال هربب كنو كلذ ابعضو . رعش نم تدب

 ةلهاح تشاع ةنبرعلا ةارملاو . ريك قدحو 2 مع

 نيحاتحا وولي أ اهموقو أبتلل اعزال هي ةيشاعملا نو كلاب

 هب رماع 1 ا ةيعامتجالاو يللا ب ايحمماوق ىف أبيلا

 ىفلخدي اعاتمةقيفلا ىف 2 34 هكمعشمسم 5

 ْ جاوزلا
 مرضعلا هيف 00 ٠.مأ ردع ىف ندعنف ق ٠ الإ 0

 هلغاش ١ برألا قم مل مييق ع اظنلا راس

 ريغ سانلا حبصأو 0 صضعل ةلئاغ مهصعلا مفديل 3

 6 نا كعبش 3 مهفازرا 10 وزغلا ىلا نيداتحم

 مهعانغ بدسح ىلع طحنتوولعتو صخرتو وأخت لاجرلا يق

 قثافلا نك نا دعلو هش مهاب نءهسحو لاتقلا 7

 7 ءافءشلاو لع الا ناطل لا مح اص وهسأبلا ةوقوةعاجشلا
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 تناك ممدنع ةيبرتلا نال ةللاعلا ف لم اهل نكي.

 ىت> لك الاو ةعاضرلاب لفطلا مسج ةيذغت ىلع ةرصاق

 الممافاماع ال التاق الحر امشي
 موصصقو # رعش وبرعلامالكىفانيأر'ذا بجعالف

 ىلع لديام مهتفسالفو مهئايلعو مه اقف تافل ا

 00 أ رمأل ه راقتحا

 نيملسللا لوقع قفار ةروساد (افض

 ةروزم ابنكلو ىضاملا ىلا رظناذا ةيقيق> ةروص ىهو

 ةيرصملا ةأرملا ثالكلذ .ليغسلاو لاا ل
 فالا نم شيمت تناك ىتلا ةيبرعلا ةأرملا هباشنال ويلا

 سدلملا ىفاهنء فات#و .نطابلا ىفالو رهاظلا ىفال نيئس

 تاجاملاو قالخالاو تاداعلا ىو نكسر لكلا
 ىلاةيداضصتقالاو ةيعاستالا حالا نأ تاوو

 تناك ابع اك ارييشت تريغت ّن الا اب ةدوجو ١

 تناكتاجاحو مزاول رييغتلا اذه عبتو . ىضألا ىف هيلع

 تبرعلا ءاسن دنع ةلورع



0 
 لامخحالا وبذكلاىلا ليملاو سفنلا طاطحماف اهقالخا
 الد نو اهدي لوحال +ءوسلا لاصا:ىلا علطتلاو

 لا لا نع بايتحألاو تيبلا ةمزالع اها ءاكملا
 الا لاثملا اذهم انناهذا ىف ةأرملا ليثك ىف ىرئالو

 أسف برعلا ء ارا انثراوت

 لا-ةقو برح ةايح تناك ب ريل ةاخ نا كلذ

 ةما نا ناببلا نع ىن-غو . مئانغلا نم تناك ميقازراو
 2 رمالا+ةنوكيي نأ نكمل لاتملا لع فةوتم ابشاعم

 ش نا عيطتسلال ةشيمملا هذه ىف ةأرملا ذا ريف نأش

 تقسو ممدنع امجرد تلزت كلذلو . لجرلا ىراج
 ة رلا تا وداو عاتملا نم. تدبس> ىئح مخ اهنازنم

 نم اهريغ دع 6 مأننلا ن« تدعو فاسلا اهلوانتو

 لاومأالا

 تاجوزلا تاب وعلا جان اذه نمو

 ةيبرعلا ةمالا دنغ لمع اهل نكيمل ةأرملا نإ 6و

 كلذك ليبقلا نع عافدلاو وزغلا ىفارلك ةشيمملاراصحم ال
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 لكشلا ريغ ةروص ةيناسنالا ةدامل نا هلأبب رطخمال و

 كل“ ىرب ناب ميال كلذل . هلقع كللم ىذلا ىلا_ هللا

 ةرحاتو أ ةيناصوأ ةعرازوا ةيغار ةارد ةيوسو هللا

 اهدحوةشناع ' ةريقنوأ ةينغ تناك نا ثحم نا:الو

 ةدابلا وأ ئرغااوأ ندلاف ةنك اس هللا قرا

 هلل رادم ىلا ذفنتال ةفلتخاا ةديدعلا روصلا هذه

 ةيرظنلا مسحب تدسدق اهذفاون ميجنال اهف "رقئالو
 هيف قبل ىتح ه رم هلوأ رد هلقع تاتحاىتلا

 خا يذل نا

 نع ماكتب الو بتكيال ماكل 3 بنفق نا رد

 امناو . نادجوو ساسحاو مدو ملل تاذ ةيح ةارغا

 هنهذ ىف ىتلا ةأرملا نء ملكتي وبتكب

 . نيثالثلاو نب رشملا نيب امس ةباش ةارما ىهو

 ةراشأ كنت . جازملا ةيوهش . عبطلا ةقيقر رظنما ليج
 ةميظع ةوارث تاذ اينالابسس هبا انتل

 اما . ءىثن اهلع لخبب الو ةورثلا رفاو لمنال نال وا

 مد



 (4م4/-
 فاكحب تا هلرست مهلهلك كلذ هل رفوت اذاف

 تامدقم ىلع متاقدي ل 5 هنال :اطاناكح ةلكلا

 اعاد هارت كلذل . ةسرقت الا اهحناتن نوكت الف ةينظ

 ال01 جهلا ليموام ىلإ نك ريال ” ثحيبلا قيرط لع

 اا يدلل عاب الو د كيوم لبمل ةدعان ةنيعنا
 لئملا ةربظبو لاخلا ةيضتقام ننس

 . ةيلايألا ةيرظنلا بحاص دنع سكعلاب رمالاو
 اطخمال ىعف ةيباسح ةيضق هبشت هتيضق نا دقتعن وهذ

 رقتس ال ةمهم هءأع ناعم نم ةفلؤم اما عم ادبأ

 ةوقو ةارملا فعض لثم - دودحم ءىث ىلع اهف نهذلا

  اذكهوةيجراخوةيلخاذ ىلا ةشديعملا مسقتو لجرا

 مئاقولا_نعةدرجم اهنوكلو . هلقع المت ىتاعملا هذه

 ةدعاق اهنعن وكي, ظافلا ةقيقملا ىف ىعف تادهاشملاو

 ناكمو نامز لك 1 4 6

 ىربالو . نييقيقحلا صاخشالا ىلا رظنبال وبف

 مهلاوحا يف ثحبنا الو مهيلارظني نا ىلا ًاحاتحم هسفن



 مر ظ :
 دارآ اذا هناغد عقاولا ىلا اهسايفب اهربتخمو تايرظنلا

 ىتلا ءاسنلاق وقح ىهام ىف ايأر هسفنل لصح نا الثم

 مئافولا ىلاءرظن قوسين االوأ هيلع بحي اهددصل نحن
 عئاقولا يلع هتيرظن قبطي نا ىنعأ . همامأ رم ىتلا

 ِى مْ ةيرقىف ا الومءمو ةديعع هنهذ ف اهروصتو

 هرامعأ عيمج ىف ءاسنلا همامأ ل ثتو ميلقأ ىف مث ةئيدم

 تاحوزتنمو تانب نهاريذ 3 نماقيطو نواوحا»

 قوتيبلا و ةسودملا ف نهاريو . لماراوتاعط ىو

 ىلع فقيو . ةيعانصلا نك امالا يفو ناكدلا ىفو طيغلا

 فاجالاو نبمراقأو نهدالواو نهجاوزأ ص نبك ولع

 ىنانئاسنلام ريغ نأش ابيف ءاسنلل ىتلا داليلا فرعي مث

 ىف ةأرلا ةلاح ىلع فقيو . لامعتسالا اذه ىلع تبتر

 أهبلع تأرط ىتلا تابلقتلاو ةيلاخللا نامزالا

 تامولعم ىلا جاتح هنال . لهسسلاب سيل لمت كلذ

 ةريثك تادهاشمو هج



 (م)
 ىف مهأر ذخا نيذلا نيربدملا ضمل نا ىتح ديعصلا“
 نمنودعب اوناك ىلبقلاهجولا ىف ةديدجلا 8 اهلا ليكشن

 نا ابماكحا نم نوكي تلكش ول ابنا اهليكشت 1 وم

 ًارييغت اذه يفزاو تاكرتلا ىف نهقوقح ءاسنلا ىطعإ

 ! دالبلا كلت ىف ةعبتملا تادامال اريك

 ةبارغلا نم ىتش * ءاسنلا قوقح مغه ىف سدلو

 دحال ةشهدلا بجو ام وه الو

 ىف بتكي لايحلا ماع ف شيعبالجر نأ مهفت ني
 ىف نري نأ الا ءاسنلا ىلع سيل نا ةقرو ىلع هتبتكم:

 مهفن لاجرلا ةيامحو ةلافك تح لابلاتايلاخ نهتويب.
 ءىث لك لمحت, قرولا نال كلذ

 هذه ىلع ةبلايخ تايرظن عضو بعصلا نم سلو

 ةك وبسم لمج ضعلإ بيك رتكلذيف ىنكي ذا . ةقيرطلا

 مح وايكح اعرشم هسفن بناكلاميقيل فيطل بلاق ىف

 قالخالاو تاداعلاو نيناوقلا ىلع

 للحت نا ىلع داتعا لجر ةبوعصلا دحي امئاو
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 .قوقح نع عافدلا بتكي نا نكعام نسحا تناك

 ةأرملا
 .تطلتخا ىتم هنا تلق نا غلابم ىنا نظاال

 .بابسالا نمسبس ىال ةأرملا ةحاصع لجرلا ةحلصم

 لا كلم ىف كارتخال وا اميدن عقو جاوزل ناك ءاوس

 .لح رلاركف هيلا قبسي املوافاب أطيترا دهعتل وأ املأ

 .ةنيكسملاو اهقح نم عيطتسي ام ةارملا م كسا نا

 الف ابتفشتكا ناو . اهم قدح ىتلا راطخالا نع ةلفاغ

 ىتم لا ىا لعوب اهبارح دعالا كانا
 ليوعلاوءاكبلاالا ةليح نم اهل قبب ل كرشلا ىف تمقو

 اذام امبعمىرد:الكاينراو ةريح ىف اهسفن ىرت اهمال

 صالخلل منصن

 .ىلبقااهجولا ىف ءاسنلانا نوملعي نييرصملا لكو
 ىتلا تاكرتلا يف نبفوةح _:رم تامورحم نك ةباع

 لاخلا هذه ناو ةميرشلا ماكحا ىفتقع اهف نر

 ىف ةيلهالا مك احلا م اظن لكم نا لا ةرمسسم كح



 (م.)

 الل دو اسف نع ةفادملا ىلا ةأرملا لهأت ةرت

 مفأت اضياوه اهنيب
 ملعتت نأ :نع ىنغ ىف ةارملا نا انم ريثكلا نظي

 نمرشلةمومذو ءاسنلا جازم ةقر نا نومحزبو لمعتو
 دكا بعاتمنلمحت,نا همم بعصب نهيب فعضو

 1 او

 ىلع سيلدت ةتيقحلا ىف وه مالكلا اذه نكلو
 نهلع ةفارلا هرهاظ ناك ناو ءاسنلا

 عئاقولا نم ىرب ةيعامجالا انتثيه لاو>اىفرظانلاو
 لجرلا نا. ىرب . كلذ نم ةن_دب ىلع هلم ام ةئزحملا

 امهاوةليلق تاظيحلىفالا ناقفتي ال نامصخ اره ةأرلاو

 نا لجرلا ديرب . رابنلا فارطاو ليالا ءانا نابرأحتب

 هكلتمت ام لك نع اهدرحي اهلبجو ةأرلا فعض زبتنب

 امناكما ردق يلع ةأرملا دبتجتو . عفانماب هدحو رثأتسيو
 0 اليبس كلذ ىلا دح الو ابسفن نع عافدلا ىف

 باتك ىف نيفنصلان يب ةيئاضفلا عئاقولا تعمج ولو ٠



 (امن) ظ

 .لامعالاب مايفلا نونسحب لاجرا ريبك جايتحا ىف نآآلا
 «ىثثل مويلا ةدمتسمت سيل ةيرصلا ةارملازاو ةيمومعلا

 لملاب اهلّمع ةيبرت ىف اماوعا ىغشتت نا اهمزلبو ًاقلظم

 ةابملا نادي يقلاج راق اسم ىلا ايت ح كانو
 ةيمومعلا

 .قلمتت ىتلا ف راعملاو لامعالا ىلع مالكلا كرتن اذهل

 لامعالا ىلع اذه مالكاا ىفرصتقنو ثلاثا عونلاب

 نيلوالا نيعونلاب صتخم ىتلا فراعملاو
 .نازوجال ةأرملا ةعيبط مهف ىف سانلا فلتخا اهم

 ظفاح ىتلا لامعالا نع ىنختست نا اهنكم اهنا دحا ىعدب

 .تارورضو تاعاح,ايتالاهدعتوةيزرطااها وف لع ٠
 هنناسنالا ةاحلا

 ملاعلا ىفةأرملاةفيظودي دحتيفانفلتخا امبم كلذك

 لاعالا نع ىلختن نا اهلكمي ال اهنا فرتمن نا دبال

 ميلمت لكف نذا . هيلئاملا اهتابجاوب قلعتت ىتلا فراعملاو

 .لكو . اعفان نوكي لامعالا.نم نيعونلا نيذهب قلعتي .



 م(
 ةايحلا ةمالس نمضت ىتلا فراعملاف . ىعيبطلا يترتلا

 نممهأ ىه امل ةمزاللا تاجاهلاو تارورشلاب مايقلاو

 تابجاولاب صتخ ىتلا فرامملا ىلع لضففت نأ مزليفاه ريغ
 دمن الأ ىلئاع بجاو ىاب مايقلا نكميال هنال ةيلئامل
 دشرنت ىتلا فراعملا كلذك . ىلوالا تابجاولا ءاضق

 ىلع ةمدقتم يه ةيلئاعلا هتابجاو ةفرعم ىلا ناسنالا

 ةئيهلا هوقز الةيعامتجالا تابجاولاب صتتخ ىتلا فراعملا

 تويبلا ماظن نسح ىلع هفقوتم هيعامتجالا
 هذه لمشن ىلأ ةيبرتلا نا لوقت كلذ ررقت اذا

 .ةمزال ىع هانمضو ىذلا ييترتلا ىلع ثالثلا عاونالا

 ظ ءاوس دح ىلع ءاسنلاو لاجرال
 ةيسايسلاق وقحلاو ايازملا نم ن آلا انعد نكلو

 .ىف لجرلاو ةأرملانيبةاواسملا يلطأ الو تبلطام ىناف

 .لوانتت ناةأرملاىلعرجحلا نا دقتعا ىنالال . اهم ءىث
 001 ادب وم ماع ارسل  ةيمومملا لاغشالا

 .ىلا لازتال اننا ىرا ىنال لب . ىعامجالا ماظنلل مزال



 ديف /
 ةدحاوةرظن نا مملويذلا رجلالا نحلصي ال ءاسنلا نا

 ىكت برغلاىف ءاسنلا اه ىتأي ىتلا ةيسفنلا لامعالا ىف

 لضفا ءىشب ةءوامم ن وكت نأ م صن أرماةايحناب معلا َق

 ئ . لوذلا رجو بعللاو وهللا نم

 ةأرلاةروصرعاشلااهب صخش ىتلا ةروصلا هذه

 ناَسنا ةروضتسلاب الة قيما ءارلا هر رع تا

 ةفيظو هلوآلا ىحدوجولا ف سيل ذا . ناويح الو ب
 تاناويلا عاونأن يب دجو.الوهب لغتشب لمعو امدؤي

 نوال مضاخ وهو الا درف اهاندا ىلا ابلضفأ نم

 ْ ْ ا ف مح ازنلا

 اهتيمها سس ناسنالا لامعا تترثنااندرأ اذا -

 ظفح ىتلالامعالااهلوأ عا ون أةنالبث ىلا مسقنت اهل دج

 اهللاثثو .هتلثاعديمت ىتلا لامعالا !هيناثو . هنايح اهب ءرملا

 ىعامجالا دوجولا ديفت ىتلا لامعالا

 نكمت نا بجي ةحيحصةيبرت لك نا ىهيدبلا نمو
 اذه ىعارت ناو لامعالا هذبب مايلا نم ناسنالا
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 تبطخ ةدحتملات ايالولا تاسيسق ىدحا رانير ىراك

 لج ملح الم لع اوزوأ ةئدنق ةسينكلا ىف

 او وحس كسلا نا 20 ةرم عار 2 ءاسنلاو

 ًاروكذ معلا ةيطل وغاكيش ةيلك ىف ىسايسلا داصتقالا

 ماما ناغتشي تاليمز ةيماحلا كلتل نا رع ملع م <. ماعأو

 نم ريثك ىف تاليمز ةيسيسقلا 1 اهلا عيمج
 . ,سرادملا ىلغا فتاليم زةذاتسالا كلتاو سثانكلا

 الو ديزتال ةّميرط ىلع نملامتابتامئاق ةوسنلاكلت ناو

 اذاف مهلامعا ىف لاجرلا هب موق امع ناقتالا ىف صنت

 ١ عانلا لوق قادقم ؟ دع دعم

 12 لافاو ترك نكد
 « لويذلا رج تايناغلا ىلعو

 حصي الف 'ىش ىف ةقيقحلا ىلع قبطن, ال لوف وه
 مىذلا رعاشلارذمن نح 'وءانيلع درلا ىف هيلع دانتسالا

 014 نط دختو ىلا ءاسنلا لاح ةباكع ىوس لعش
 انداقتعا ىف انسفن ا رذعن نأ نكمي له نكلو . هرصع

١ 
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 مم.اسن عم دادبقسالا لاعتساب قرشلا لاجر

 رمالالوا ىف ههرغتسيو قرشلا هارب رظنملا اذه

 هأاسنب 3

 نيم رخل تا ا كلذ دعن هيف ركتفي الو

 اوفءاهركذ ىتاناو . ملا وحا نم ًائيش فرعي ال وهو
 هسفن ىف كلذ كرح الف تكلا وا دئاركلأ ضن ىف

 ام عالطتساو اهقيقح ةفرعم يلع فوقولل قوش ىندا

 ظ د يع

 نسحا ىه هتاداع نا هسفن ىف رفو هنال كلذ

 هماههاو هتافتلابأر يدج سبلابةلاخام لك ناو تاداملا

 ةفرط يلع دوعن ىذلا ة-ةيقحلا بلاط نكل ئ

 اذه لع ةيعام>الا ثداوألاىف مكحب ال ىملعلا داقتنالا :

 لهاستاا نم برضغلا

 َن ود روغتسلانادلا رملا ىدحا يفأم وي ىارزأف

 نع تمفادو ةيئانحلا وكسسنارف ةمكحم ماما تمفارت

 تسلاناةلجم ىف رخآ.اموي ىأر مث : لتقلاب مهتم لجر
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 اهسفنل ةأرملا ىلع بجاولا

 ةةنيدم ىفلحبىذلا قرشلا رظن ففوتسي ام لوأ
 ابيف ةأرملا هلغشتىذلا مهما زكرملا وه ابوروأ ندم نم
 .ىف هيلع حلطصملا ميسفتلا نا ةلهو لوا نم هل ربظبو

 ميسقتلا اذه ةيجراخلا ةشيملاو ةيلخادلا ةشيعلا نوب اندالب

 .ةايحخلا راوطا عيمج ىف نيفنصلاكا رتشا نيب لوح ىذلا

 .ىف ابتحصب فرتمملا دعاوقلا نم سيل اهرهاظمو
 دالبلا كلت

 .صخش اكيريما ضرا ىف لاجو ابوروأ كر اذاف
 ىلوتساو هارب ىلا بيجملا رظنملا نم اشه دنم هرصب

 .نا دجيف . بارطضالا ةجرديىلا هلقع لع بارغتسالا

 .ىريروامودعم نوكي داك ىتح لحمضادق زيزعلا هميسقت
 .ءاسنلا لامعا نلمعي لاجررلاو لاجرلا لاغشاب نلغتشي ءاسنلا

 ,مهماب امروأ ناكس زوم اكيريما لهأعمسيو قرف الب

 .نويبوروالا مري م ميقومحب نوفحجم مءاسن نوملاظ
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 اهلا لوضولا نكمي ال اهنودب ىتلا قاشلاو سانللا

 فو لع فاخ نونه با لثمك انلثم ناك الاو

 ربك ىتحأ ىشلا همنف ضرالا ىلع طقسي نا ىثم اذأ
 'نيلجرلا لولشم اي شاعفع



 هيف
 .بيعربظالكو . ةيبدالاوةيلقعلا اهناكلمقترتو اًئيشف

 هسفنب أرعاشأناسنا ريصت ىتح ةيبرتلابىواديابفالخأ
 ومنلا نعم ريس ىف فلتخمال ىبدالا ومنلا نالكلذ

 ىثلا لمتيو ىشع نا لبق بح لفطلا نا امكف . ىداملا

 مث هتعضرم دب ىلع دنتسو طئاحلا كسميف جردتلاب

 ةدممودب نب رم دم الا هنسحال هدحو ىثلا لمت ىتم

 ىفةيناسنالا كلذك ةريثك تارم اهلالخىف مقب ربشأ

 الا اهنم نسحأ لاحرملا لاح نم لقتنتالىبدأألا اهريس

 طبختلا نم ريثك هيفاهل ضر ءل ليوط نيرمتدعنو يردتلاب

 اهريس ىف مقتسل ىتح ةلؤلا براجتلاو لالتخالاو

 .ىف نا ليختن نا انل زوجي الف . ةرطفلا ةنسكلن
 .كلذك . اهدويف نم رارفلا الو اهنم صالملا انئاكما

 .فقوت وا ءارولا ىلا عجرت نا ةمكسملا نم نوكي.ال

 مامالا ىلا انمدقت

 انلامآ 7 انهجو ىتلا ةياغلاىلا لصن نا اندرأناف

 لبقنتو ةيهلالا ةنسلا عح ىلا لستسن نا الا انيلع اف
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 نولأتيولبةب راين زمو راش 15
 موس وفن للعو مهبشيع نع لالتخا اهلا نوبسنيو اهم
 8 وه رعم ءاقشب ريس انثذأب اذعمس ة رم نم مف
 ةيرللا ىلع ًائيشف ًاثيشع وقلاداتعا مث ةاواسملاو ةءرطأب“
 نوكينان كمال مودع لالتخانأب نورعءشل ادانن

 ريثكلا سوفنب قلعتو . ىرخا بابسأ هللب . اهنع احيان
 ىنعم دوجولل نوميش ال اورابص ىتح ةبرحلا بح انم“
 ةرطال نوبشي نبذل امدالواىف دماإلا انلو اماودب
 أي ابمهأ نم ىتلا ةسينلا اهتارم عيجج نونجي ةماتلا
 ىم ةيرملا نا اديجنوفزعل كإذ دنع . لمعللمهسومت

 نارمع لك ساسأ:

 . ءاسنلا ةيره ةبسنلاب لالا نوكي اذكهو
 ابني ىوكتلا رثكت ةأرلا ةيرح هيفرهظت ليجلوا

 / نال مهب . لح دق اهظع ءالب نا سانلا نظيو.
 زلا رورم عم من ةيرملا ىلع نبرمتلا رود ىف نوكت
0007 5 



 ةملا
شاوفت ف ربالا كلذ لثم ل امل نوكي نأ

 ءاسنلا س

 ى راظنالا ىلع ضرعب رييغت لك نا رمالا ةباغ

 سانلاادب نكي و هلوبق سمتلب عو رشم ةروص
 نم هيف

 اذباو .هصرع تقوةنأوأ قبس ركف ةقيقحلا ىف وه لبق

 ليلقلا ددعلا الا هردق قح هردشالو همرفب ال
 1 دتع نم

 ثداوملا نم لبقتسملا هن ام ىلا مهرظن

 الامحأ | 0 0 ةلاح نار 0

 ىنطاطختاو ل وقملا ىف 00 0 عيج
 نم طببت تلاك أمو . لامجعالا ّ كطالحا قالخالا

 نوكتنأىلالاحلا اب تا ىتح أابنم لفسا ىلا ةحرد

 نمرثك | تابنلاةشيع نشيمب ائك اس اليلع يعض امدح

 ابسفنتأردابعتسالا نم كيصاخت الذ .٠ ناوحلا هشدع

تبرحب عنصتام أهعم ىردنال ةرب> ف رمالا لوا قى
 أه

 1 ةديدجحلا

 ردقبإلو ىنعم ةملكلا هدهل مهفيرال لكلا ناكو



 (ه)
 كناوأ اهم اندده ىلا فاملا نم ءىث مب لحب و
 ىف مالكا اولاطا نيذلا انموق ىمءابقفلاو باتكلا
 (ريثكفاءاسنللة برطلا قالطا نع جيتفت ىتلا ًاراضملا حرش
 ىلا ىدؤب ءاسنلاب لاجرلا طالتخا نا مهم اتعيسام
 تمعءقو باسنالا طلتخا ىتم هناو باسنالا طالتخا
 ظ ظ . كالملا ىف ةمالا
 نوطاتخع اهلاجرو اهءاسن اهعيمج ابروا كلام 0

 ءانب واننا وخا مهاهو ٠ نآ لكىفو ةايملا راوطأ لك ىف
 نم باجمل ةداعاوك رت نيذلادوهبلاو ن رم
 ةماعمو نرهوجو فشك ىلع مهءاسناوبرو بيرث هبع
 : كالحلاو لالتخالا نم مه نباف . لاجرلا

 اهل ةيبنال ىتلا ةيلايللا تايرظنلا هذه كرتنل
 عئاقولا ماما

 ناسنالل ريلا مبنم ىه ةبرحلا نا ىلع ةيرجتلا تلد
 ةدارا لالقتسا ناو ىبدالا ه6 ساو هيقرت لضاو
 نكمالف لاجرلا ضو مى ىبدا لماع مها تناك ناسنالا

 لا



(4) 
 ىتقم ابجاو دعي امواضرلاب لصح امزيب ميظع قرف

 ىو
 نا ةأرملا ةنرإىبرغلالجرلا مارتحا رما نم غلب

 :نم نرفاسيو نهمالثاع نك ري نيرشعلا نس ىف تائب
 عم وأ نهدحو ضرالا ىف ناكم دعبا ىلا اكيريما
 ةحايسلا ىف تابيغتم ماوعالاو روبشلا نيضشيو ةمداخ

 نمدحأ لأب ىلع رطخم ملو ىرخأ ىلا دل نم تالقنتم
 ام رطخ ىلا نبضرعن نهمدحو نا نم راقا

 .باحصا اهنوكي ناةيبرغلا ا هن رح نم نك

 . ىمتنت ناو جوزلا ىأر ريغ ىأرو جوزلا باحصا ريغ

 ىلجرلاو . جوزااهيلا ىمتنب ىذلا بزألا ريغ بزمل
 ام ىلا ليمت نا ىف قحلا اهل هتجوز نا ىرب كلذ لك
 ةقيرطلاب شيعت ناو . امسأسحاو اهلقعو اهقوذ قفاوي

 اهرظن ىف ةنسحتسم اهارت ىتلا

 نييبرغلا ءالؤه توبب ماظن ىرث كلذ لك عمو
 ! رمتسم ومن ىفرمالا ءالؤه ىرتو ! ةنيتمدءاوق ىلع امئاق
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 00 ٍرط ع ملا قوسنو ةناسنالا مدخل ةيناثلاو

 ىندالا لاكلو ليقعلا

 ةأرملا ةيبزت ىف كان رتخا اهوا هاتر د ارد

 ىلا دئتس ال ىرظن زها ىلع انبم سيل اقع هالو ٠

 ةيرحتلاو ةدهاشملا ىلع سسؤم وه لآ عقاو

 دح ىلا ةأرلا ةيرط ىبرغلا لجرلا مارتحا لصو
 هتنبل درت ىتلا تاباطخلاا حتتف هسفن ىلع رجح بالا نا

 باطما حتف ال نا هب ردجالا ل جوزاا كلذكو

 تناك ةريخالا ةلكسملا هذهو . هنارما ىلا درب ىذلا

 نيماحلا ةيمعمح ءاضعا نيب مم ثحب عوضوم

 نا اهب ررشناو (ناوقت نيس شع ذم نم نييوأسن رفلا

 نالهتجوز رارسا ىلع 4 نا هل سيدنا جوزلا هطاس

 اهفرشو ةأرملا ةن ,رط 32 يم ١ لمعلا اذه

 أم ىلع نهجاوزا نعلطي تاجوزلا بلغا نا ممن
 اوضرءجاوزالا باغا نا 5 تاباطخلا نم نهلا درب

 دجو» نكلو . مماجوز ىلا مهبل درب ىلا تزاسارأا
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 تالهاج نكو جاوزلا دنع الا ةربدالا نم ججرخم ال

 نم .بملا سورد نيقلت, نكف بملاب قاعتبام لك

 دعاوةلا نءنال كلذ . نايحالا بلغأ ىف جاوزلا ريغ

 هلويق/ فلكت لب اهحوز راتمال ىتلا تنبلا نا ةماعلا

 ةئيطخلاا ىلا اهاصوت ىتلاةفاسملا فصن تعطق دق نوكت

 اهجوز اهرايتخا لثم داسفلا نم تنبلا يتب *ىث الف
 2 ا 016 نير ن راق وهف ردا نادما أاهسفنب

 ةينايلطلاة أرملانأ» : هنطو ءاسأ فصو ىف لاقو

 بح نأريغنم ابلاغ جوزتت اهنال ةفع اهريغ نم لقا

 ااا رن ان ىف ابره لاطا كلذكو اهحوز

 كايا لاو كلب اك ديم الاو تان: ركن الا ءاسألا امأ

 نوعتمتو نهدي رت قرط ىلااهبسن و نهتفع لا« ىلع ىنئف
 ة ركل و ناحللاف . ايلا لامعأ ىف لالعتسالاو ةيرحلاب

 ا امم قرفلا مظعأام دل ار ةارلا ةاضل نالشو

 عضت ىلوالا ةليسولا نا ثيحا!أمبيلع بنرت# ىتا جئئاتنلا

 . . ةيناسن الا ىلع ىنحتوةعتمالاو تاودالا فص ىف ةأرملا
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 .ةسفن قف حبب هلال لب هتلازا ناكمالا ىف سل 0

 دل زال هقعىلاةازلا رسل نإ ىتقلا نع سلا

 كذح زبسلا نم نّكلو باحللا ىف تبادام ةيدالا
 ةيرملاب اهيلا لصت نأ

 تايب رثلا ءاسنإا نما رع اهلا سلس عاهل

 اهدنع داز ةبب رثلا ةأرملا رح ىف ديز الك هلا ىرث انآف

 اهتلئاعلو اهجوزاو اهسفنل مارتحالاب روعشلا

 .قالخا ىفرئؤي*'ىثمظعأ» : ازاجتنام ةمالملا لاق
 < نهتيلوفط دهع نم نهيلا لطمت ىلا ةيرطا تانلل

 ءاسنلا دنعدهاشت ىتلاةليلحلا لئاضفللا نا » لاقو

 . ميلقالا ىلا بسنت نأ حصباال نهتبرحب نءتمب ىتاللا

 .ىتلا سربا  سنويب ىف لئاضفلا هذه تدجو ىنال
 ةورثلا اهيفوغتوءامسلادااهيفوغصيو ةرارحلا اهيف دتشت
 ىف رثالا اذه لثم ميلنالا ةعيبطل ناك ولو . ةيمومعلا

 تناك. هاليلا كلت قءاسنلا قالخأ تدسنل قالخالا

 ,نرفلا اذه أدم, ىفو ىماملا نرقلا ىف اقع باتل
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 ةذل نمنيجوزلا مرحبو . ةرورضلا دنع اهشاعم بسك

 0 1 دوحو ةغم ىآب الو. ةيدالاو هللا ها

 ناسناكةمالان وكت هنو . 1 ا ىلع تارداق“

 هيعش دحا ىف للشلاب بيصا

 ثيحأنزلا لاقيهناوهدحاورما ىف رصحنت هايازمو

 رهاظلا ىف اهعنيب طالتخالا منمونيفنصلا نيب لوح
 هنومسيام نوكيف . سوفنلا نم هيلا ليملا عزنب ملناو
 « دج ال نا ةمصعلا نم نا » ليق ام دح ىلع ةفع

 ةيرحااماوةنايخ ىف بولقلا ل غأو ةنايص ىف داسجالاف

 قبسو باجحلا نعاشنت ىتلاراضملا عيججةلازا ىه اهايازف
 ةدسللا 11 اهادنقف اهنا ديحولا اهزرضو اه ك3

 3 نلادتتسل نمرلا رورم عم نكلو لامعتسالا

 . هامعالا ىلعدوعتتواملامعاةعبت لمحتتو اهتيل وسم فرعت

 ةليضف ابيف ىبرتت ىتح اهفرش نع ةمفادملاو اهسفن ىلع
 نع ةرملا ةراتخخلا سفنلا مفرت ىه ىتلا ةيقيقحلا ةفملا
 دوجولالو ةأفاكم ىف اممطالو باقع نمافوخ ال حيبقلا
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 «اهنمريخوهامىلا انب ىقترت نا اهناش نم نوكيو اهملأ

 ,سانلا حصنإ | هدحا نابهذم دجوي ىرخأ ةرابمإو
 نيذه ىافهلاطبإبمهيلعريشي ىتاثلاو باجحلاب كساب .

 ,ىتحرايتخالا ىنان دئاروهامو هراتخم نا بح نييهذملا

 ؟ ءاظخلا ةبقاع ىف عقنال

 انادلا رمبلسلا ركفلا انذخماو انلوقع انمدختسا اذا

 انتحاصم عم قفتر ىذلا بهذملا راتخم انا كش الف

 انرايتخا قي نا كلذ دعب ئدخم الو اننانم هب رثوتو

 موقت ىتلا ةحيحصلا عفانلا نال باوصلاو قحلل افلا

 هنع عفادب ىذلا قحلا نم ىه ميلسلا ركفلا دعاوق ىلع

 معفادي ىتاا قوقحلا نم اح نا ليحتسملا نمو عرشلا

 ةليضفناوا سانلا لعدوميررضا أ شنمن وكي عرشلااهنع
 اهعفن نم ربك ا اهرثث نوكي لئاضفلا نم

 ؟انءفانم هب رفوتتو انتحاصم عم قفتي نييهذملا ىاف

 اهتيرح نم ةأرملا مرح هنا هررضف باجملا اما

 .نع اهنوسسو .اهتيرت لاكك ا رن
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 ال 1 لوتنماو اندالوأ ةبرتتدسفواتنالخا

 ممالا ةايح نأ انم ريثكلا نظ ىتح انبولق ىلع

 محازتلا ىف اهل قبي ملو اهتباهن نم تبرتقا ةيمالسالا

 ةندملاب نوهابتن اوذحاو حاجنلا نم بيصن ماعلا

 ميمولعي نويبوروالا ثدحي الك ةعدقلا ةيمالسالا

 .ةيضاملا رصعالا ىف ىبرملا ندقلاب نورختفيو م6 ونفو
 :زوجع ابسفن للسن 5 ثيردحلا ىبرغلا ندُمْلا ركذ الك

 . اهابص ةدم اهلاج راك ذتب ةخوخيشلا نس ىلا تاصو

 ايلك ارييخت ةيعامجالا انتلاحتريغت دقمويلا انكل

 .ىفحيحصلا ميلعتلا ًاديو ةيرهلا حو ًارارحأ انحبصاف

 .ةلزئمكا رداىلا اناوقع تأيهتو انتما دارفانيب رشتنينا
 ف اأشو تيبلاف ةأرال ةيترمو دوجولا يف ناسنالا
 ديلاقتلاو تاد املا ىلع ظفاحت نا اذه دعنانب قيلب لوف اعلا

 "0 اهلدتنو ناجملا ةداع لع صرحنو ةعدقلا

 .كمحبن نا انب قيلالا نم نوكبوا ةأرلا ةنايصا ةليسو
 انلقتنا ىتلا ةديدجلا انتل ةقفاوم نوكىرخاةليسو نع
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 شحفلا نع هزئتلاو ةفعلاةنايصل ةليسو دأب دالا نسح.

 ىركف ةيقب ىلع تأ نا 'ىراقلا ىلحمسيل نكلو
 : لوفاف

 اهانيب ىتلابابسالل ارمتسم ن آلا ىل باجملا قب

 ةهملا نم ةيضاملا ةيعامجالا انتئيمل اعلان ناك هنال ىا

 داديتسالاب نيم وكانك : ةيندالاو ةيلقملاو ةيسايسلا

 داديتسالا ىلع الا سسؤنال ةيلئاعلا ةظلاسلا نا اننظف

 قي اندحو انكلمو رض رح هالو
 ىهنلاورمالا اندالوا ةببرتىف انلمعتساو جاوزلا ديق مفر

 آل ارملا نا انليختف الاهح ايكو ترتلاو هنا 0

 لجرلاةوهشااءضوم نوكتنا الا اهل مالو امل ةفيظو.-

 ناسنااضي.أ ىع اهنا اننافو هنرسم ظئاسو نم ةطسارر

 لئاسولاب اهتداعس بلط ىلا ىعست ناىفق ملا اهل ناوانلثم

 مهتداعس بلطل لاجرلا فر صنت تحن عراشلا اهعضوىتلا

 ذدشو ا:مقحلا مقتنا قح ريغب ةارلا ةلّدنم انطقسا الف

 كانضاو 32 ةداعسلا نم كلذك انمرخ . هماقتنا



 اهدنعا,يفاموا وتنبلا ىلع رمت ىتلا ةشيعملا هذبف

 هدع اهدمنو هب اهتاقالعو هيلا اهتدسنو هلاوحأو لحرألا

 - اهالابجازم ىف رثؤم مظعا بير الب ىه هنم امبرقو
 اهتايح ىف لوالا نأشلا ةيلسانتلا فئاظ 7 لمح

 0 را يا

 عم نهنأش الأ نهلوقمل لغاش الو ف الدان

 . ىذربوهتجوز نع اينييرصملانيبالجر ىرت ال لاجرلا
 نم أي الت ويبلا ضعن ىفو . اهنع ىنجا لجرل أهتلماعم

 فشكتو 20 نا ةتارمال حتمسسلا الو هقفش لجرلا

 نم ريثك ىف كلذكو امبعمأر ضاح ناكو لو هيلع اهبجو

 هتجوز ةقيقشل لجرلا طلت ال تالئاعلا
 يم لع ءاسنلاو لاجرلا سيعانا ىبأر ند“ سلو

 انقالخاواندئاوعنال.دحلااذه ىلا ضعبب مرضعب نظ

 ضعبس موضعل قس 0 ناب مولع تضف ةلاحلاانتدبرتو

 لعجم ملوءاسنلاةنايصلةديحولا ةليسولا باجملا تاعجو

 نم الو قلحلاا مرك نمالو ةورملا نم 38 ندلا قوم



 ( هو) ظ

 ظ مهيب 3 اهبجعا

 حارفالا تالفح ىف لافطالا روضح أهنمو

 رود ىتلا ىناغالا ممعاممو تايغاب الأ صفر مهمدهاشمو

 ىناوهشلا بحلا ىلع ابلك

 كثأع |١ ةماشا ا رامعلا كلت لثع و رظانملا هده لثع

 أهف تشو هع لفغت نا بحي ناك أم ىلا ه ريغصلا

 : قاوبشلا ليلا

 بعللا ءانثا ىف ايبص تقتاع عن, نا ضرع اذا مث

 ًاحضاف ارماتنا اهنامللاّقيوابلها نم اهيلع موللا هجوب

 لوثسملا امباجاتلمف ام يف برع ىا تنبلا تلأس اذاف

 ةيدصلا مدع الكو هتيب رت هب هل حيمسل امو هل نع أع

 ىولاجرلا ةطلاخ نءاهداعب اواهياعر جملا داز نسلا ىف

 نم نيفنصلا 01 يي ام ىلا ابنهذ تافلتسا نم اذه

 ىذلارمالا اذه ىف ثحبلاىلا اهرطضب ام فالتخالا

 نمد قثن نم هنعلاتن دل ااذهللا اهاهالغشي واهلغشي

 قابلا مرق اهتم لغتشلا و هبصعب نوخم ع امماليمز



 ( هه)

 ماهها الا اهبق ىأرلا فالتخال ببس ال ىتلا ىرخالا
 مهفي نايانم ادحا مامهامدعو ضعب ىلع راصتنالاب انضعب
 رخ الا لوّشام

 هيبدالاوةيداملاتاريؤملا عيمج لصفن نا انكما وا

 . -:ىراقلاىأراهلايماو لفطلا تاساسحا اهنمنوكتت ىتلا

 نا نكميال ةيرصم ةلئاع ىف ىبرت ىتلا تنبلا نا هسفنب
 ”الاثما انه ركذن نا انيفكيو لئاضفلا لالخ اهف ومنن

 . .ىتلاةطسوتملا تالئاعلا ىف عمت ىتلا تارثؤملا هذه نم
 : يدا تاقتبطلا ندعا ّح

 ةيمست نع(بلاغنوشاحت, ال لافطالا ب راقا نا اهنف

 .نيب ىرجي ىتلامئاقولان ورك ذبو قيقحلا همساب ءىث لك

 هلا مهاب ىلع رطخم نا نودب مهمامأ ه-ةجوزو جوزلا

 انبأو رخا ناكم ىلا تقفولا اذه ين جورخاب ممورمأي

 ىف ريغصأتذب فداص اذارئازلا ناسا ىلع ا لذ

 ججوزمتو اهجوزنت نأديرتتناك اذا اهلأسين أ وه تيب
 يلا 7 اها رئازتدع اوناك اًداوريغصلا هنباب
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 ةحارلا لأ ومدن ةحارلاو لمعلا لأ

 تويبلا ىف لافطالا اهب ىبري ىتلا ةّمرطلا نا م
 انضيأ باد آلا طاطحا ىف ميظع لخدم احلا

 اندالوأ نم اييصنا ددرت الب انهرهاجانا ىنكمي

 قف تاؤئس رشع نع هرم ديال ناو نك 2

 ةوهشلل ةكرحلا روصلاو ظافلالا نم هنهذ ىلا دش

 لسانتلا ةزيرغ هيلا وعذنت ام عم ليملا نم هبلق ىف ومنبو
 . ةسماخلا نسىفةباش وأب اش هغلبي الام كلذ نم غاببو»
 ةيبوروالا دالبلا ءانبا نم رشع هنماثلا وارث

 هلناك ناو كلذ ىف لخد ميلقالا ىالتخال سلو ٠

 ةقيرطل وهف قيقحلا رثالا امئاو فيعض رثا وهف رثأ
 لافطإلا ةيبرت

 نوظحالي انمنوملعتملاو ءايكذالالاجرلا ناك ول

 ام ىف نوركتفي اوناك ول موي لك مهماما لاقيو عقبام

 لك ىف تاعمتجلاو قرطلا ىف مهناذأ و مهنيعا ىلع نسر
 لئاسملا نم اهريغوةلئسملا هذه ىف ًاميمج انقفنال نأ
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 كاك_هنا نكم الو ةلاظبلاب باححلا نرتقا اذاف

 ةأرملا سفن ىف ةليضف لك لتق امهمبت اهنع باجملا
 انضعبلقوربالةاطبلاو باجملا نيب مزالتلا اذه

 2 :اتءاسن نا لاق نا موهمجسي اعرو هدوجوب حرصت

 .ناو نمناقوالغشت ةديدع تابجاو نهدنع تابجحلا

 .نوتيانعليوحنىف بيس وكي دق ةبولطملا ةيرخلا نهحنم
 عفن اهنمدومنال روماىلا اههبجوتو تابجاولا هذه نع

 ربرقت الا انمهال نحت نكلو . اهتيب ىلع الوةأرأا ىلع

 00 تابجاولا دوجو نا لوقن نحن ىه ا ةقيقملا
 الو نمل لمجال ىتاللا انءاسن ناو رخآ ءىث اهمايقلاو

 عسي ام تقولا نم ندحي ال لزنملا جراخ نمل نع

 نكرت نمناو نهدالواو نهجاوزال نبمابجاوب مايقلا
 .تايب رغلاءاسخاا فال نهريغوىلا ةيتببلا ةايخلا نوؤش

 لاغشاةرئاد ىواس تداكىتح نملام<ا ةرئاد تءسنا ىتلا

 عيجةيدأتل ىاكلا تقولا كلذ عم ندحي نيناف لاجرلا
 وعدب لمعلا ,نا الا كلذ بيس امو . ةيلزنملا نهتابجاو



 8 ظ 7
 ةقشمو ادهج هتمفادف ىدتقت ليم لك

 نماههباصعالا ةمالسو ةينبلا ةوق نا كلش ال

 ةينبلا فمض ناو هسفن طبض ىلع ناسنالا ناوعأ ما
 لعجي ىتلا بابسالا مثا نم امه باصعالا لالتءاو.

 ءاوهالاو تاوبشلا اهب سمنت ةلآ ناسنالا

 ءايلعلا ضعد ىأرب داهشتسالا ىلا ةجاح تناكناف

 ةس تابع رتل داجا لجر هلاقام لقناىناف لوقن امىلع-

 ىرولف اوم هك دلا وهو

 ةل1 نا»: دلولا حورو مسج ىمسملا هءأّتك ىف لاق

 ةيئدبلا ةحصلا ىف ضرعي فار لكف خلا ىهلقملا
 لصح ناانكما م لا ةحص طورشانيفوتسااذافهيفرتؤ.

 ءراا ىالخأ ف ناو 5 1| ةوقو ةدارالا ةمال-س.

 3 اداو ١

 ءاشن ءىت لك لبق نيس تالوسسلا ءانلا

 نمنماوبش ةعواطملاطرغت دا نما ذو تاضطا

 نهنررحب نمت قاوللا ءاسنلا#
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 نوكت نا اهنم اوباطي نا ىف قحلا مهلو ةفيفع نوكت
 وهل مبعسو ىفام اواذب مهنكلو ةليضفلا هذبب ةيلحتم

 ماظن نال كلذو .تاليحتسملا نم ابلعجو ةليضفلا هده

 ةاوبشلا لا ليلا ةدتت ةأرملا ىف كعب اندنع ةشدملا

 ا ا لا انو فايع قدصتلاول اوما نحس لاف

 لتخا باصع الا تفءض ىتمو باصعالا فعضل اعاد

 فرتعل نا مزلي ةقيقح هذه .ةيب دالا ىوقلا ىف نزاوتلا

 اذا مسجلا نا ةتباثلا قئاقحلا نم ناف ناسا لك اهب

 مج اايالخ عيمج ىلا مدلا للحرب باقللا ناكو ايوق ناك

 ةاقالم دنع مزه ال كف اهتوقب ناسنالا سفن رمشت

 ةمواقم نع فعضنال ىهف ةنداملا تءاتملاو تعاصملا

 ديدشلا سعتلانادهاشلا نمو ةئيدرلا تاعزئلاو ءاوهالا

 ىف لالخحناو مسجلا ى روتف امهبقعي فءضملا ضرأاو

 3 مسجلا لواحاذ ا |مكفةميزملا فو ةدارالا ىف نارتؤي, ىوقلا

 ةحاررلا ىلا ليملا عم لسرتسيف هعيطتسي داك ال اضوبأ
 ه1 17 هاا ضم نفاه رحمن سفئلارمتشت كلذك
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 لك ناف . تالضافلا ءاسنلا ةئاق نمابمسإ وحم بجو

 دنع ةفورءملاتايه.دبلا عاونا دحأ ىلا عجرأ ال ةيضق

 ةعامج كعاوا ليادلةمدقمن وكت ناحصن ال رظنلا لها

 ىفدجو امل لوقي ام ىلع لدادب مهمم دحاولا باوط ول
 اهيعاورع عوط ىفأمث ادامه رملاولج رلا نا الا هخمةنا 00

 اولبج ىتلا قالخالا مهسفنا سم نولمتسي مهنأش اذكه

 رظن ىف مهف اباك ةيناسن الا قالخا اهنا نودهتتعيو اهملع

 اهنأاح ىلع ةأرملاو وه ثيح نم لجرلا نولثع مهسفنا

 أمو . ىه ثيح نم 5 راه رظن ىف لثمت مويلا ةدورعما

 ام ىلا مايازمو مبقالخا ىف نوفلتخي لاجرلا نا اورد

 ةيبرتلا قرطو ناك-لاو نامرلا بسح ىلع هل ةباهن ال
 هب فاتخام وحن يلع اهبادآ و اهقئالخ فلتخم ةأرملا ناو

 لاحرلا

 هيبدالاءاسكلاةامح ىفض رعب ىذلا فالتخالا اذه

 تاداملا فالتخا نم ابلاغ أشنب
 نأ وه ةارملا نم اندلع لاخر ةلطذ ف لا

9-6 
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 ةيكجلبلاو ! تارم عبساهجوز ن وخم ةيناملالا ةأرلانا

 عرأ ةيدنلو حلاو ! ةرملا ساخخأ ةهدزاو تارم تس

 هوان رفلاو: سادسا ةسحو ةرم ةنئايلطلاو ؛ ثارم

 ارلاو هك را ىلا زدعو نأىلا اذكشو ( ةدخاو ةرد

 ةرلآ رشع الا اهجوز نوخم ال اهلا لامف ةيقرشلا اي

 ' !!؟ ةدحاولا

 ءاصح الا اذه لثم ىلع دمتعملاب نايذهلا ىهتنا دقف

 لزهلا ليمس ىلع ةدب رحلا كلت ىفرشنام ناب داقتعالا ىلا

 «ماقرالا ىلع ةدنن ملا ةقيقدلا ةيملعلا ثاحنالل» نموه

 قه لثم ىف ءاصحا ىلع لوصحلا نا هركفي رعيهلو
 نكمالانزلا عئاقونال ةليحتسملارومالا نموه عوضولاا

 .لصيال هنا مولعم 5 مم احلا ىلل تاضو اذا الا اهءاضخا

 ردانلا الا اهنم مك اهلا ىلا

 ال2 ةيلسم اناضقىلا اضن انار دنسن الو

 ىتم ةأرملا نا نوعدي نيذلا كنئلوأ لمي [م ليلد ريغ

 .قئاقد سم ةدم دحاو ناكم ىف لاجرلا عم ت..اج



 )ه0(

 بجول هتررحنع ناسنالا ديرجن عوقولا لمتحم ررض-
 باجملا نوناق تحت لاجرلا نم ةئأملا ىف نيعست عضو

 : داسفلا نم مه 8

 ربتعإمل باححلا اهيلع عضوي نا ةارملا تابقول لب

 نا كلذ دعب اهماع عنتع ثيح ًاحيحص امازتلا !ذهاه و بق.

 ةيرشبلا ةعيبطلل هتافانأ لطأب مازتلا هنال هتدقع لحن

 ةيعرشلا دعاوقلاو

 نوضرعن ءاسنلا هب رحنأنم لاقبو ليئامذا لع

 هلطبب هل لصأ ال مالك هلك ةفملا دودح نع جورخلا

 ىلع ةسسؤلا تراحتلا دالكلا هذضو

 قديز ءاسنلا ةنرح نا ىلع لدن ةحيحصلاتادهاشلا

 مارت_>الا ساسحا نوف ثعبتو ةيبدالا ”نهماكدام

 نومارتحا ىلع لاجرلا لمحو نوسفنال
 انريغ سهذم ىأرلا اذه ديت قف بهذن الو

 دلارجلاق يضمه رشا هلة قت العرش برا
 دهاش هناءايلعلا دحأ ىلا هيف سنو ءارقلل ةبكمت ةيلزحلا



 ظ 0

 0 رس ذاق لجرلاةيل وتس نم دش الت حم
 ةصرفزمناوةنسر شءعةس# اه رمحأتنب ةنس نيعب را هرمع

 ةريغصلا تنبلاهذهنا ماعلاىأرلا محبابب قسفوا رفعي

 تاب. ل هناك لجرلا ناش لمه.و اهفرش تدقف ىتلا ىع

 نا نافرتعي ماعلا ىأرلاو عرشلا نال كلذ سيلأ ًاركنم

 ةجردلا هذهةلوئشم تناك ناف؛اهلامحا نع ةلوئسم ةأرملا

 اهمأب اضيأ نافرتعي ماعلا ىأرلاو عرشلان ال كلذ سبل

 ؟ ةرات# ةرح

 ل6 اناناذارلا ريست نأ ليف ًالقع نا نظل
 اذا قنشلا ةيوقمل اهقاقحتسا ةهج نم ةيرحلاو لقعلا

 أبتيرح نم مرح ثيح لمعلا ةصقان أبنا ربتعت مث تاتق

 ! ةيداعلا ةأيلا نوؤش ىف

 ” ك0 اك ما حتما ذا هنا رما نا لحرلا داقتعا

 ناسنال حاببال هنال اهنم اهنامرح هل حيببال أملا عتسا
 هتدارا ىلعةرطيسلاو هتيرح باسا رخا ىلع ىدعتي نا

 مفدلزاجولو هتيطخ باكترا نم هعنم ديرب هنا ةحح
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 .هتجوز ىلع ةطلسلا هذه لثم لجرلل تلوفن وحنلا اذه

 نبتيرحب تاعتمتم تايبرغلا

 نم نيام تاذ نكي لبق داسفلا نع نتا
 ؟ نهر ح

 اذالف داسفللة باح ءاسنال لاجرلا ةلماعم تناكاذا

 رظن فاتخم له؟لجرلا ةيرحمرتحوةأرملاقي رح سادت

 .قح ناق>دجوي ل هوة أرأاو لجرلا ىلا ةبسنلاب لدملا
 الوكو رايتخا ىذ لك سيلأ ؟ ءاسنلل قحو لاجرلل

 ف جرح ع ىتم ءاشي فيك هب فرصتي هرايتخا ىلا

 ؟ نونأقةلأو عرشلا هل هددح امع هلمع

 درخ الا قوات فاودهقءارلاةل و2-3

 نيناوقلا ناىرنو لجرل ةيلوئسم نءعرشلامامأ ل قنال
 .ىضقت الوةعرج تبكترا اذا تابوقعلا نم اهيفاعنال

 اهتيلوئسم مسج ماعلا ىارلا نا ىر' لباهنب ومع فيفتي
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 ناصقن لبفلجرلا لقع نم لقا ةأرملا لقع نا الدج
 دجوي |«أ؟هتبرح نم دري نا حيبب صخش ىف لقعلا:
 فالتخالا نمربكا لوقعلا ىف فالتخالاجرلادارفأ نيب

 ىرصملا لقع سيلا ؟ءاسنلاو لاجرلا نيب ن آلا دوجوملا

 ىرن كلذ عمو ةبرصملا ةمالا تاقبط فالتخاب فلتخم
 الأ ؛ ةيندبلا مبتيرحمبمتمت ىف نييواستم لاجرلا ميمج
 او اعلا ني نم تايرصملا انءاسن نيب دجوي

 7 دئانبا وأ يتلو أ توحاوزا نم انالخا

 ديرجتل اببسلوقملا فالتخا نوكي نأ حصيال
 وه امنا فالتخالا هيلا رج ىذلا لب هتيرح نع ناسنالا

 ةدارا دوستو أ عانقالا ةوقب هذوقيف كف ىلع ركذولعب نأ

 . اهنم عوط ىلع اهرخس# ىتح ةلامسالا ةوقب ةدارأ ىلع

 "الا قوق نم ةمالسالا ةميرشلا ةيررق امو
 ةطاسلا هذه نا ىلا اندوي مدقتام ىف هيلا انرشا دقو
 نا تركذىتلاةفيرشلاة ب الااهيلا ىرت ىتلا ىه ةيبدالا

 ةيبوروالا عل ارشلا تحدفوءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا



 هذف ئ
 . هل اهبحداز تخبلا ءيس اهدلو ناك الك هنا لاقي نا

 ْ كلذ سكع ىلع بالاو

 2 واسم اثح مبةدا و ءازعلا مظعأ نة ظ

 تاساسحالا ف هقوفتو ةيلقعلا ىوقلا ىف لجرلل

 ىف اهني ميظع قرفدوجورظانالربظي امناو فطاوملاو
 علا ةسرامب ةديدع الايجا اولغتشا لاجرلا نال لعل

 ءاسنلا ف الخ لمعلاب مهع زعت وقتو مل ومع ترانتساف

 .نيب نآلا دهاشي اف ةيبرت لك ىرم نمرح نهناف
 .ديربال . ىعيبطال ىعانص وه قورفلا نم نيفنصلا

 .ىف ةوف لك ىواسن تارا قدرق لك نأ ىراتلا

 دبرتا:كلو هيفة5لملك ىواست ابيف ةكلم لكو لجرلا

 هتاكلمو هاوق ع ويانا امتكلمواهاوق عوم نا

 .فالملا درع نال انبي ريبك فالخ دجوي ناك ناو
 رح الا نع نئلاكملا دحلا ند بجور.ال

 ءاسنلا دابعتساللاجرلا دنت سي ىملعل يل د ىأ لعف

 .ض رفنل ؟نبش رح ند نهومر<نامهزاج قح ىأبو
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 ةذللا ءافيتسا ىلا ىناوهش ليم لجرلا دنع ىملاف هنم

 جازتما هتباغ ىلق دادو ةأرملا دنع بحلاو ةيدسملا

 00 لاجرلا ناب كلذ ىلع لدتساونيحوراا
 او نهااءسال ءاسنلا عم ةعيدخلاو ليلا 2ع

 0 باغعتو هّضرع نع عفادن 206 نجم

 .نا ءاسنلل حبيب أ هلا ائضرفو رمالا نما أذا هن ١: لاقو

 ن آلا ءالؤههلمعتسي ام مهلاامسال لاجرلا عم نامعتسي

 هتفع ىلع ظفاح نا لجر عطتسي مل امبرف ءاسنلا عم

 ةروبشملاتافول املا نم ريخال ةأرملا بح نالافو
 ركتفي هارت كلذل سفنلا بح هدنع دوسيف لجرلا اما

 ركتفت ىهف ةأرملا فالخ هدالوا ىف ىف مث هسفن ىنالوا

 اديعس نوكينا لجرلا مبف اهسفنيف مث اهريغىف الوا
 دهاشي شاسحالا اذه 1 ريغلا لمح نأَءأ رملا مث و

 لاثم مظعأو اهريبكو اهريغص ةايملا لامعأ عيمج ىف
 ىغَف اعد ولم الا بحوهابسفن ىلعاهريغ ةأرملا راثيال
 نع لب هب ويع تناك اني 2 وع ًاهبح امرثك ا هح



595 
 «امل نال هنع فلتخ امناو هنم قرا الو لجرلا نم »

 لجرلا فياظوريغ اهب موقت فيأظو » ٠
 دجوت ىتلاةقيقدلا تافالتخالا ملاعلا اذهنيب دقو

 لاقت ىطاونلاوتااسحالل ةسالا ةا راو لس

 نعةأرملا هيف فلتخم ام مما ىف ببسلا نا : هصخلم ام ٠

 لعىلوتسا ىذلا دابعتسالاوه ةيبدالا ةهللا نمل جرلا

 ةقبطلا ف ةأرملا لعل جرلا لغت ثيحالبوطانامز ةأرملا

 هفراعمولعب ىرخالا تاقبطلا ؤوهتالضع ةوقب لفسلا

 ناب ةأرملا ٍلع تضق ةطحنملا ةلزاللا هذهو . هتيبرتو

 لجرلا نا ربظ.و ارسفن نع مفادتل قيقرلا ليح لمعتسن ٠
 اهنكلو .هلامعا ىف تابثلا ةدايزو هتءزع ةوقب اهيلع زاتع

 لعربصت ىه ومال آلا نمحن وشاسحالا ةوق ىفهياعزات4

 لجرلا هنع زجعي ربص ةيحارجلا تايلمعلاو ضارمالا
 وا لجرلا نم ةرئا لقا اهنا كلذ ىف ببسلا ناك امبرو
 عوضمما و مالستسالا ىلع تداتعا اها

 ةوبش فمذا اهناب ضيا لجرلا ىلع ةأرملا زاتمتو
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 ىفنب هتدهاش ىذلاو ءاسنلا نم ريثك مهني ناكو

 ةبسن امبادتناكو نيفنصلا نيب قرف دجوب ال هنا وه
 « . ةدحاو امهنب تاجردأا

 وضملاو ناسنالا لعل س ردملا ازاحتنامةمالعلالاقو

 ايجولسف هامسديدج باك ىفىنايلطلا ورشا ساحىف
 ةارملا خم ةفخ ىلع رودت ىتلا تاشفانملا عيمج » ةأرملا

 كلت ةيخملا فيافالا فعضو اهتمحمج رغصو نزولا ىف

 فالتخا ىلع اهب لصوتي نا دبرأ اذا تدع تاشفانملا

 :.لاق مث « نيفنصلا نيب ةيلقعلا ىوقلا

 «لع ف ىتح روزي نا هربك ه الا لج رلأرفك ا أم. »

 « ملاعلا فلوالا لحنا بصتتغي ناي فتكي ملف حبرشتلا ١

 « ةيناسنالا ف هنم لقأ ةأرملا نا نهربي نا دارا لب »

 « نوكيف اذملو . ناسن الاودرّهلانبب ةيترم ىف اهاو »

 « هسفن اهحنمىتلا قوقحلا نء اهد رح ىف قحلا هل»

 « ىه اهردقب طح نا ديرب ىتلا تاذلا نا ىسن هناك »

 « لقا تسيلجب رشتلا رع ماماةأ لة لاو هما



 . (؟*) ظ
 أ_:مزاب ىتلا ةلئسملا ىه كالت . اهتيرت قرط نع ةئشا

 أهيف هررقت ام ملعنل ةيملعلا لوصالا ىلا عجرت ىلا

 ةأرملا ةعيبط ىلع ركملا حصي ال هلا ءالعلا ىأر ظ

 تردص ىتلا اهرامث ابىناسنالا لايكسال اهدادعتسا غلبمو

 أهنرحنم كلقنا دعب كلذ حصن امئاو . نالا ىلااهنم

 نم ةدم أهلقع فيقثنب لغتشتنا دعبو لجرلا كلعام

 مهتاكلم ةيبر”ىفلاجرلا اهاضق ىتلا هدملاىواسنت نءزلا

 اظ 0 تسنل تاركا نا ومكح مهنا ريغ ةيبدالاو ةيلقملا

 .تافالتخا نيفنصلا نيب دجوي هناو ةقلخلا ىف لحرلا

 نكلورخ الا نع فنصلك اهب زاتعةيجول سفو ةيحبرشت
 نيفنصلا دحأن ا ىلع لدب امتافالتخالا هذه ىف سيل

 هنم هطحا وأ رخ إلا نم ىقرا

 تميرول كاج ةمالعلا مالك نم جتنتسي أم كلذ

 ملعملا ماما ةأرملا ىمسملا هباتكك يف

 ةريثك اسوردتيقلاى لاه : واشرف ذاتسالالاقو

 معلا ةبلطل ةفسافلاو قالخالا مولع وةيباسحلا مولعلا ىف
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 هرانآ وححو باجحلا قيزمت
 .ىتلاةجملا ىهلقملاناصقنب ةأرملا ةمهن تناك الو

 و دل نأ انبلغ بجو اهدايعتسال لاجرلا اهدخنا
 .هعيبط :يرمطحا لاقي اك تناك نا رعنل ةأرملا ةعيبط

 ال ما لجرلا

 .نكلو . مولعم لمس باوحاف م املأ ىأرلا انلأس اذا

 .ةيملعةلكسم ىف توص هل نوكب نا حمصي ال ماعلا ىأرلا

 .ىتلا ةروشملا اياضقلا ماعلا هر لا ىنبم نال . هذبك

 بيقنت الو ثحب نودب ةفلالا اهتررقو ةداعلا اهتغاص
 .ثداح لك اهلا نودرب ابماكحا ىف ةماعلا مجرم ىهف

 نا ربتعي ماعلا ىا رلا وهبأبسأ ن وفرعل ال ىعامجا واىعيبط

 .ةداملا نيب ق رفيال هنال ةعيبطلل فلا ابغلا ةداع لك رييغت

 ظ تادك ناكذال لصاح وهام نا. نظي ثيح ةعيبطلاو
 ظ دبالا ىلا ىقبيسو

 . ةلججا ىف لجرلا نمطحا مويلا ةأرلا نا برر الو

 وأ امل ةيعيبط لاخلا هذه له رظنن نا انيلع نكلو
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 ىذلا روطلاىلا اوراص مهما مهل ربظ اهدياغ ىلا ةكرحلا'
 نوركني لبق نم اوناك

 تضتقا ءاسنلا ىلع لاجرلا ةيكلم قح لطن الف
 قرلا نيب طسو ةلاح ىف ءاسنلا شيعت نا حيردتلا ةنس
 صقان هتك ناس اهنا ةأرلا اه ترجتعا كلاس 1
 اكلمتناك ىتلا ةأرملاربتمي نا لجرلا ىلع ربك . مان ريغ
 ىف ابعضي نا هبدل نسل مويلا هل ةيواسم سماللاب هل

 لجرلا قلخال هللا نا معزو ٠ ةقلخلا يف هنم لقا ةبنرم-
 . اهناو تابحلا هذه نم اهمرحو ةليضفلاو لقعلا هبهو

 شيعن نأ مزاي تاوبشلا م مابليمو ابلقع ةلقو أبغفعضلا
 لاجرلا نععطقنت ناو لجرلا ةرطيس تح ةلقتسم ريغ

 تجرخاذا|اههجورتسنو اهب ىف رصقت ناب بحتحو
 الها تسلا وابليح مهعدخم وا املاح مهنتفت الاخل

 ةلهاج شيعت نا مزليف ىبدالاو ىلقعلا قرللا
 ىلا هءامب ةلعو باجحلا برض ىف رسلا وه كلذو

 وه ةأرملا ةيرح ليبس ىف ةوطخ دعي لمح لواف نآلا
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 ا را ةنوز ىف ةأرما لك نال ءاسنلا 5

 هدو نورك نآل ةدمتسم وأ وز

 آيار مدقلا كلملا كلذ ناونع وه باجملاف

 ةيناسنالا اهب تشاعىتلا ةشحوتملاقالخالا كلت راثأ

 ةرشلا تالا نإ كاودا ىلا ىد تهم نأ لبق الايجأ

 .تدنها اكىثنا اهنوكدرلكلملل العنوكتنأ زوجيال
 .نوكيي نال ابيس نسل 1 داوس نأ مهفت نأ ىلا
 ضيبالل دبع د 0 لجراا

 .ببسلالاوزدعل باجحلا ءامب بررغلا نم سياو
 لجرلا ةيكملم نع ةأرملا ججورخ كحل ىأ هدجوأ ىذلا

 ىلا روط نم لاقتنالا ناب هقلخىف لأ ةلس تارح دقق

 دورس لسحت اكار ةدحاو هند نوكبأل رخآروط

 .اريثكفاهل اعوضوم اوناك نم اهب سحال امير رييغتلا نم
 .تالاملا نم ةلاح نع محلاقتنا ةلاحتسا سانلا نظي ام
 ىلا نولوحتم أهريغ ىلا نولمتنم اهنع نورئاس مهم . م ّ
 تلا اذ! قع . نورمشإال مو اهنم نيس ناو اق



 م
 رصعا ىف لجرلا نال كلذ . دابعتسالا لاكشأ عظفأو

 : هانيياكءارشلاب امأ ءاسنلا لعن وذوحتسي اوناكشحوتلا

 فاطتخ الاب انا

 نيكل مبسفلا نوربتعي اوناك نيتلاهلا اتلك ىفو

 نع هارما درج لجرلا نأ كالذ عبتو أمأت كام ممءاسنا

 نا ىهو ةدحاو ةفيظو امهصصخو ةيئاسنالا تافصلا

 الو همزالتنأب اهمزلأو هئكسمىف اهرقاف بمس هعتك

 اهي متي نا ىف اح رغد نوكي ال ىتح هنم جرخم

 5ل1لع ضرما كلاثأ ناش . تودشلاوا رطلا
 هكساع ىذلا عاتملا ابازم عيمج رات نا ديرب ىذلا

 ىلع ىغقت ةرورضض رعنال نا لاحلا نمناك الو

 نا دارأ نايحالا ضمد ىف اهلزنم نم جوركلاب ةأرلا

 اذاامهجو رتس أهمزلاف تراس ثيح بادحلاب اهعبقي

 ظ تجرخ

 ىلا لالا ىف لحرلا هورق ىدل نادل اذح

 تاوخالاوتابمالاو تانبلاىاكلذدمن ىدع' هتحوز»
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 لاقيهلك اذه عم لبف تعض وام الا هيف عضبإال و تسفر

 هلك اذه نم ًائيشركنن ال ممن ؟ لجرألةق راس ءارلا وا

 ركنا سانلا عيجدنعأماع كلذ ن وك, نا ركنن اننكلو

 ابفاقحتساب هداقتعاو ةأرمال لج رلا مارتحا نع ءىثأت هلا

 نمهتنسك و بدالاو لقعلا نم اه امب ةلماعملا هذه

 ةأرملام ذر امناو . جاوزلا دقعنع ءى ٌةاَنلاةحصلا قح

 0 ةوبشلا ىف طارفا ةلزنملا كل: ىلا انايحا

 هتديس ىهف:لايتحالا بور ضيف نذفتوا لاا ىف ةعارب
 أم داعو ةوبشلا نارين تدخ اذأف هتوهش اهم تقاعت ام

 ظ ةأرااتطقسهتجوزو لجر نيب امفوردلا ىلا اهني

 قا رام الا نارا تار لذلا صيصخ لاا. نع م :

 نامقاولا ىف مزاتست ةارلا هيرح نأ ضنا لأ

 أهركفوأمتدارا ىلع طغضي الن اوما رتح الاب لخ ران اهلم

 ةقالعلا ام نكلو ةضايرلاو ةراب زال جو رحاب 0 ناو

 اماماعمولاجرلاب اهطالتخا وابهجو فش. واهي رح نب
 - ىقا وه باجتحالاب ءاسنلا مازا نا تاوجلاف . مل
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 ةبآو فمضلاو لهجلاناونع اههةربملاو مقربلا نا اندنع
 هلو ةمرتغ تسل ءارآادا مهنالثاع ىف اوأرو غادخمتالا

 زمغملا ةنيل دايقلا ةلبس أهناو اهسفنل اهمارتح أب سمح
 لجرلا ىشخ اهناو اهممرب ةلك وا اه.دببي, ةراشا لوالهعبقت

 امناهنما ىلع اورساجتو اهب اوفخت افهبيدأت ىلع ًارحن الو
 دحو اذا الا ةمقربم ار اود ل نا لع اودوعتو

 ! ايصخ ناك ولو لجر اهعم

 لهو '؟ اهنرحن ةعتمتم ةريقملا تاذلا هذه لبف

 ظ ؟ ناسنا سفن اهبسفن دعت نابتمالا اذه عم

 كارلا نأ ىف نإ عدمل فيك موف لوقيس

 ىلع ناطلسلا نم ةلاكم ىف اهار انا عم اندنع ةدعتسم

 هفرصت واهؤاوه 8 رالهرخسن ثيحلانم لجرلا ىلف

 رافسالا مشجتيل 3 لجرلا ناو اهبئاغر ءاضمتل هلامعا ىف

 رسب ددرتيو

 اهّقيغر هب ىضقبواهاوههبىضرب يللا عاونا نماعون امل
 املا هيف مفاوي ال هتدي ةدبس ىه مث اهاضر بلجتسيل

 م



 ضل
 دجي مداخ ابعمو قيررطلا يف ىثمت ةأرما ىلا رظنا

 .وهدنادسفن نم رعشل مداخلا ناةلهو لو 2 كن ف

  .هءاروىهو ابماما ىثع ةوقلاو ىارلاو ةدارالا حا م

 .تاذلا هده ىلع تنتؤأ انآ لوع ةلاح نايل ناكو

 ا 0و ام لعو ةفيمضلا ةلهاملا
 ارا ءاطاج د را ةحخ ةارما- ناظحال

 . رطذام لك اهءامما نم نوشاحت, ال مهما دحن ةعالملا

 نايحالا ضع ىفو بدالاب ةلخملا تارابعلا نه محلب ىلع
 لها عم مىيدبأب [يرورسفللو مهماسجأب ابماع نومارتي

 ْ عافدم الابمم رغتوأهمف باتربةك رح 3 رماك ل: نمردصي

 ةأرملاربصت ل . ةحيبقلا لاغفالاهذه ىلع تفاهملاو اهبلع

 .ثعبذتال ةفئاخ ةنك [سلاجرلا نم ءادتعالا اذه لثم لع

 هنوتابام نايتا ىلع لاجرلا ءالؤهأ رجب ال ملو عافد ىلا

 اآ0 03 فاو ةارما مس ةعينيشلا لامعالاو .لاوقالا نم

 نم اهات لاجرلل ةنتفادشا همقربملا ةأرملا نال كلذ

 لاجرلا سوفن ىف رفو امئاو . الك ؛ تارفاسلا ءاسنلا



 (مهر
 رظن ىف ىعيبطلا ىناسن الا لكشلا دقفتو اهنثيه خس

 اهالومو اهديس ادعام لجرلك

 ىع اهتامم موب ىلا اهتدالو تقو نم ةأرلاف ةلخجابو

 لجرلاب شيعتاعاو اهسفنلوابسفنب شيعناال اهمال ”هقيقر

 الفاو ؤش نمنأش لك ىفهيلا "هجاح ىف ىهو لجرالو
 ركفت الو هتيامح تحنالا رفاسنالو هن ةروفخم الا جرح

 ديرب الو هنذاب الا عمسلاال و هنيعب الارظننالو هلقعنالا

 الاكرحم كرجتتالوهتطشاو الا لممتالو ةتداوا 8

 لبالتتسم اناسنا دعتالك لذي ىف هنماعارخ نورك

 لجرلاب قحلم ءىث ىه
 ةنس ةرشع سمخ نع هرمدبز ال ى-مص ىلا رظنا

 لقملا ىف هته طحل ابنا دحم هناللاو نيو هني
 ايفطقف نسلانأش اهنمرك [هلاؤويراسلاو كامرا
 ٠ اهتبب سفن ىف لب لزتملا نع هجراخلا رومالاب قلعت,

 بون. ىذلا وهو هيف يهنو رمأ,ىذلا وهو ال فيك

 امور رييدتو أهتيب ةراداو اهلاغشا ىف اهمع
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 بقاوع نم صلختب ناهنكمي لجرلا نال ايش هتبيطخ

 ىنثم اهريغ جوزتيواءاشتقو ىأ ىف اهتلطي نأب هلهج
 ا[ ىضرنال لجربى شين ىتلاةأرملا امأ عابرو ثالثو

 ةأرلاعوزتف .ليبسهنم صالما ىلا امل سيلف هترشاعم

 ةدارالا قالطا عمهنم صلختلا قحاملامرح وهلهجلجرب

 قيقح دابعتسا وهءاشي فيك اهحبرست و ابك اسما ىفلجرلل

 © هداملا ضو ألا ملعتتال نا بحي ىتلا ةارالو

 الا ملعتت هلأ بجي وا را نمو ءابقفلا لوي

 . ةميقر كيد املا ضعد 'ىدايم نم اك دع رافقت

 دح موزاىلع ةيملالا سهاوملاوةيرطفلا زئارغلا ربق نال

 ىذلا لاكسلا غلبت نا لا دا ةعابسمو ضوصغ

 ( 1 | دامت ادع هل تدعا

 ا ءرهاشلا ءاضعالاواهفا رطارتسنمزات ىتلا ة ةارملاو

 لب بوك را نم الو ىثملا نم نكمتت ال ثيحب اهندب

 نال ةقيقردعتةقشعالا ملكت الووطظنت الو نسفنلال

 نا هنمدصقيامنا شاق نم ةعطق ىف جاردنالاب اهفيلكت



 ا

 (م+) 0 2
 ممءاسن اونجسينأمهيلع بجا اولا, نهاد أر مهدنع ىأرلا

 ىف براقالا ةرايزا الا ججورخخاب نط 0 نا

 ىف اهني نم جرم ال نأ لضفالا نما وارو ندحلا

 ار جر النا مهرخافمنماودعدقو لاوخالا عينج

 ؟؛ اهربق ىلا ةلومت الا اهردخ نم

 هتجوز نجس ىف لجرلل قحلا ريرقت نا كش الو

 ناسنالل نبط قحن ىعت كاقرطا ل
 هفرعتال جوزىلاةميهللاك اهدلاوابق وسي ىتلا ةارلاو

 نييك ناب أطحعسل هفرعم هلاو>ا نمد عش فرع و

 ع 4 ء

 امسفن ىفةرحربتعن الهيفأب اراهسفنل لص# وه رما ةقيقح .

 ف اب آلام ومع نا مول.ملا نو. ةقيق رةقيقملاىؤف دعت 0

 ةقيرطلا هذه لع نبنانب نوجوزب ةءالا تاقبط عيج

 نهاما جاوزلا دقعن ودعي مثباطللا عم نورباختيف

 ه١ قلمت" ىذلا :ريظللا نمآلا اذه قا نش ارا
 لا نا لاقي الو «ليقسملا قت ني انشر ند
 لاوح ا مرق مميالاضبإ وه ذاةأرلالاحك كلذ لحرلا
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 ةظفلاة قي رطلا هذه ىلع ةأرملل لجرلا ةلماعم نا معن

 ا د تا طل ضس ىفلاغلا ىف ةهاشت ةتحبتسملا
 ” تاقبطلا ىف ةأرملا دابعتسا نكل فايرالا دالب ىف

 ىرخأ لاكش ىلع دو>حوم ندملا ىفو رشا

 مرتحب ال جر ال نا ىف هتبغر درجم ىوس بدبس ريغل

 نحسلاو ةئيححس لب ةفيقر ةهذلا هده نم ىحف اهنا رح

 ا لا د نإ لاق الو - قرلا نم ةنرحلل الس دشأ

 ةبسنلاب لق ناوهناف اليلقم ويلاراص ءاسن نونجسي نيذلا

 ركل نا اد رداتلانمنا لمت انلك نكشل ىضاملا ىل

 00 درع : 0 0 ا رلا

 ناو 4 0 نا مدان ى أهماع ب بجي امو ل احرلا

 أ رأ أف ة لقب ل وأ ة 5 ل ا ا اوف هيلع نوكت

 ا ريع ثدسع ربدعل هقرأ مال ىلا اهدي ى 0 ةروصقتما

 لها مهو مهئابقف نملاهجلا ىأر نوملنسملا ذخأ ولو



 مم
 ىنعم اومهف ولو قرلا ديق ىف نه له نولءاستيو

 يارا ى اتم اوفا ا هر

 هقيرتشتو علب مهلا: ةالوتا د. ايم
 حابي ىذلاناسن الا وه قيقرلا سيل نك-او قاوسالا
 نم لك ناب ىغقتي ميلسلا نادجولا لب طقف هب راجالا
 قيفر ورف امان اكلم ةزعو هتداواو هركف دايق كلم مل

 ناىارلا ىف ىعم فلتخ فصنملا ءىراقلا نا نظا ال

 ًاناسنا تسل ةلمججلا ىلع نيماسملا رظن ىف 1 رملا نا تلق

 اهيلع ةدايسلا قح هل نا ربتعي مهنم لجرلا ناو ًامان
 دهاوشلاو داقتعالا اذه ىلع ابعم هتلماعم ىف ىرجنو

 ةريثك كلذ ىلع

 لبقتال ناتالئاعلا نم ريثك ىف بدالا نم سيلف

 نا بدالا نم الو هيلع مالسلا دنع لجرلا دي 1
 ناك أي نا بدالا نم الو لاجرلا مم ءاسنلا س
 ةدئام ليع ساحب لجرلا نا ىنيعب 0

 ءاملا ةلقلمحتهتنب وهنعبابذلا درطت ةمئاق هنأرما وماعطلا
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 1 هاا ىلا دوالخاو. لسكلا ةذل/'سوفنلا ضمت

 ةشيعملا ءاقشو ةسملاب اهءاع دوعل

 . .ىلاهجار عمو ىناسنالا عونلا ىقرت ةدعاق ىه ةبرملاف

 نم حاجنلا رس تكردأىتلا مالا اهتدع كلذلو ةداعسلا
 ناسنالا قودح سفنا

 لالقتسا وه انهةبرملا نمدوصقللا نا مولعلا نمو

 هدودح دنعًافقاو ناكىتم هلمعو هتداراو هركف ىناسنالا

 .ىف كلذ دعب هعوضخ مدعو باد آلا ىلع اظفاحم مارشلا

 ”نوتلل ةانطسم لاوح اى آلا ممللا هريغ ةدارال 'ىث

 :ةيحصلا ةيبرتلاءاماعىًأرلافطاللةبسنلاب تحلو فطلاو

 نأ اوحجرو مهتعزما تيم لافطالا ىلع طغضلا نا
 .هيدلاو ىلع امناو هتيرحب هسفن ىف فرصتي لفطلا كرت

 ةصتو هداشرا

 .نأ بحي ىتلا يه ةعس نم اهبام ىلع ةيرحلا هذبف
 الان ةرق ناسا ورع

 ءاسفلل ةيرملا ليوم ىلط نم سانلا ضعل بجعتي
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 عيبا لع اهتعفنم:

 هيلع هررقتام ىلا درفلا عضخم طرشلا اذه بسحب

 ىأواةموكملا تدارا اذا امأ لاومالا و لاعألا_نح

 نم اشو اهلامعأ نم لمح ىف لخدب نأ سانا نم

 يف دجنو هيلع طغضلا لفشب رعشيب هناف ةصاخنا ةيوّوْح

 ملظلا لأ هسفن

 ناببس كلذلو

 دقف صخش ىوه قباط نا م الا ىأر نا لوالا

 زئارغلاو ةفلتم ةجزمالا نال ىلغالا ءاوهأ فااخت

 صاخشالا سسح ىلع ةتوافتم قاوذالاو ةئيابتم

 عيب ةدحاو ةدعاق عضوفةنكمالاو نامزالاو رامعالاو.

 ةيرشبلا عئابطلا ىلع لهساال درذ لكب ةصااخا لامعالا

 لخادت نا نم براجتلا هيلع تلدام ىناثلاو . هلوبق

 مهاوق نم فعضي دارفالل ةصا اللا نوؤشلا ىف 8 احلا

 ةوخلا سوقنلاةثروواهتاظو بدأ :ىلعةردقلا اهمرحبو

 رعشا ناووهو ريغلا ىلع لاكتالاو لمعلا نع زجعلاو
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 0 هبشأ ىه ةيعامجالا ةشيعلا تناكف . ةنيبم لاوحا

 لعامودبرب اميديرب اهنيح 5 الارمأي ةيركسملاةشيعلاب

 "داو اوعيطت نأ الا نيموكيمملا

 يشف اعيش درفلاصلخم .ةيندمللاىف ملاعلا مدقت انو

 هتيرح ةرثئاد ىف عسوو هيعامجالا ةئيمحلا ةطاس نم

 حبصا ماع الصا قباسلا ىف ناك اف رمالا سكمناو

 3 ةياغ تراص مث نمو . تاينثتسملا نم نآلا

 ةيرحلاو لالةتسالا نم نكعام ىصقا درفلا لاني نا

 ميلست نا ىرتوبف هركف ىف ىترت ناسنالا نال الذ

 نم هتلزنم هب ملسنال رما مالا فرصت ىلا هسفن

 ال ويف اذهلو 0 ر عم قفتب الو هيناتا

 اهماع 1 الوهت.رح نءدحال لزانتي نا لبق

 ىلا اهنم كرت ناب حمس الوهيلا سانلا برقا ناك ولو

 اتفيظوةيدات انم كجاهكرت رت مزليام ردقب الاةموكحلا

 نع ةمفادملاو لخادلا ىف ماعلا نمالا ىلع ةظفاحلا ىهو

 دوعت ىتلا لامعالاب مايقلا اضياو . جراما ىفةمالا جايس
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 مارا ع

 ىنعم ىف مأطخ ةلام ىن ةفسالفلا . ءامدق ًأطخم '

 قاخدهللا نازودّتعي اوناك مهنا كلذوةيناسن الا ةيررحلا

 طق رخ الا مسقلاو ةيراابهزيم مسقنيمسق ىلع سانلا

 قرلاب هيلع
 قاذلالالقتسالا نعد رارحالا ةشيعم تناكو

 ةموكسملا ءاسؤرو تالئاتلا اك ةطاس

 ةيلاخلا رصعالا كلت ىف ةموكحلا ناب انثدحت خيراتلاو

 امل ناكو ةصاخلا ةايحلاب قلعتيام لك ىف لخادتت تناك

 قالخالاوةنايدلاو ةيبرتلاو ةلئاعلا ماظن ىفلوالا ناشلا

 ةيراجتلا تالماعملافددحن تناك اهنا ىتح فطاوعلاو

 ى لخادتلاب ةرثالا اب تلصو دق و . علاضبلا نامنا ٠

 ةعدقلا نانويلانيناوق نادح ىلا ةصاخلا ةاملا نوؤش

 ىاآلا نكزام نس جورملا ءاسنلا ىلع رجح كنا



)0 
 5 )30 الوابلك ةارلاةايخلمشتال ةيعيظلا ةفيظؤلا

 قاعتب امف اضيالجرلا نييواهنيب ةاواسملا اورَمف ةأرما

 ةماعلا ةايحلاب

 ملو لجرلا ىلا انرظن الإ ىلا رظتال اناف نحت امأ

 نا ىهو ةرهاظلاةةيقأ اهذهكارداوىلا انلوقع دعتسن

 عيمج لامعتسا نع اهاند رف لجرلا لثم ناسنا ةأرملا
 ةصاخلا ةأملا ابار م عيمج نماهانمرحو ناسنالا قوقح

 لخدبال امم وبفةماعلالامعالاب ةأرملالاغتشا امأ ةماعلاو

 ىف ةدئافىرنال اذهلو باتكلا اذه يف انيلاطم تحن

 ىذلا وبفةأرمال ةصاخلاة ايلاب قاعتيام امأو هيف مالكلا

 لئاسم ثالث لوانتي ثحبلا اذهو هيف ثحبلا دصقن

 اهسفنا ةأرملا لع سجاولاةيناثلا  ةأرملا ةبرح ىلوالا

 اذه ىلءاهيلع اكتنسو - ابتلاع ةأرملا ىلع بجاولاةثلاثلا
 .ةعاخ مثباجحلا وةيبرتلاىف ثحبم كلذ ىلبو بيت تلا

 ءاسنلل ةيسنلاب رصم ىفن آلا راكفالا ةلاح ليع ىوتح
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 نم بورضل ةدءتسم اهنكلو ةيعيبطلا اهتفيظو» ٠

 ىف ريسنو تراس اهناولاهكلا نم بو رض ىلا دادعتسالا

 نمو اهنم قرا ىلاةلزنم نم ةلقنم ىجردتلا لايكلا قبرط

 ظ اهتم عقرا ىلا ةبترم

 لدبتت الوريغتتالةدحاو لاح ىلعاماقب موزا, لوقلاف

 ريغتب تضق ىتلا ةيعيبطلا نيناوقلا نع اهب جورخ وه
 ىاخ اهروط نملاقتاللن آلا اهبيبنو ىضالا فاش

 نييب رغلا نيب وانندي فالتخالاف ةلمجابو ٠ رخآ روط ىلا .
 اومرتحاو ناسنالا ةعيبط اومبف نيب رغلا نا 105

 ققوقحلا نءممهسفنا اوحنم اه رأا اوحنف هتيصخش

 ىف مهنم دحا اهعزاني ملو ةصاخلا ةايحلاب قاعتي أم عيمج

 ام الا ةيلقملاو ةيندبلا لامعالا ىف اهتيرحب متملا 5-8

 الذ لكى لعزلا نيو اي اووسو باد الا

 ةماعلاةايأ ا فلجرلاب امتاواسم ةلكسم ىف اوفلتخا امتاو

 نع اهجرخ ةماعلا لامتالاب اهلاغتشا نا مبضعل ىزيف

 هذه نا رخ الا نضعبلاىريو ةيعييطلا اهتيطو ةراد
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 ,ساد لذ هفنص 3 هنول 3 هند ناآك اهم همح نم

 ظ « . هسفن قح ةيمدعب

 ا دلل اك راو ايودوا ىف قرثلا وب لدتشي اذهل

 00 الالات ١ ىرةلاكلا نمامحلاصناو ةأرملالاج

 غلبي ىتحليبسلا اذهىفاودها< نا مهسفنا ىلعا 00

 ةيناس الا قوقحلا عيج ىف مهنيوأسيف لاجرلا ةبت رمءاسنلا

 لزي ل نييبرغلا نم ليلق ريغ اددع نا ركنا الو

 نيفنصلا نيب ةماتلا ةاواسملا لصأ ةحص ىف لداحت

 هيلا تاصواع تكي اههدح أن امحا زمنايهذم 8 أنف

 دايدزالا باطيىناثلاو قوقحلاوةبرحلا نيب رغلا ة ا :

 . نيفنصلا نيب قرف ىقببال ىت

 .قلرفنيقي رف ىلا رم لك ىفى !اسن الا 0

 بلطنو ريكا ديرب اههالك نيحاصملا قيرفو نيظفاحما

 ةداعسلا لبو ريا قرط ىننافلتخ | ,هنكلو عونلل ةداعسلا

 ملي نامزالا عيمج ف ْخ ا عبتت نمو

 ةعاق نايم لك ىفو نامز لك ىف تالا نقلا لع
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 ميءابط ىف زوق رهوعام لا اور لواستلا لرط

 ىف قمت ناب اهلع اوبكجو. ىلا اذه اه عاورك د
 ! ! ديؤملا نحسلا ىفو لهملا تايللخ

 ىفءانعلاىلا جاتح ةصبوع ةلئسملازال كلذ ناكل بف

 ووصتن نحت امناو الك ؟ ابق ءار الا ف التخا ليقتو ابلح

 هيو رينلا قح فرمتو اه ةيللا ورد ار
 لمعلا لع نير متلارود ىف نحن . هلآمارتحا انسفنا نمدحت

 انس وهن ىفخسرتل ليوط نمزىلاجاتحو ةرهاقالخالاب

 اهردق قح ةبرحلا نوردقتب مهناف نويوابوروالااما

 اهنوبحو امنوردي م ممريغ ىف امومرتحو اموبحو

 مبسفن أ يف امومرتحيو

 نم ةليضفةءزع ىفيقح ساسحاهل نم ناش اذهو

 اهررظم ناك اهنا ةليضفلا لجننم لضافلاامتاف لئاضفلا

 ::نملا اذه ىذ ريتشلا لوصالا هيسورودتوا لا

 ناءأماو شانلا نس دحتال شيقح قولا تان

 هريغدرج نمورخ آلا قلل واسم قح درف لكل نوكي.
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 ةعرشلا هقوّدحو هتبرحب متمتي نأ هل انم درف لكنا

 لاجرلارشاعم نحنو يثنالاو رك ذلا نيب كلذ ىف قرفال

 مدعو ةيرملا ايازعي راثئتسالا بحانعبط ى ًاخسارل زي

 ءاسنلا قوقح مارتحا

 لازبال ةعدقلا قالخالا ناطلس نا ىلع لدبي اذهو

 تنضو انني ومقال امبأ|ق ره اير اذل واتس وفن ىف اذهان

 اذهل ةقرتسم ةما قالخا لازتال انقالخاو ةرحةمال

 ىلا ةسرد.« نم اولقنتو ملعلا دراوماودروالاجر ىرت

 ىملع تل ىلعأب اوزاف بح ةحردىلا ةجرد نمو هسردم

 ام ليعرصعلا غلاون نم ءارعشو قوقألا نوماعي ءابقفو

 0000 ا ات كوم نوفراملا ل وق

 : تغشاموأ ةينفلاو أ ةمبدالا وأةيملعلاب بقلت دنا رحب

 ا وةبرطلا بحت نيروهشم ءابطخ 50000

 ا رملل ناب لوقلاا وعمسامدنعأت 5 نم ميمجانيأ ر

 غوسي لهزولءاستي.| وذخ ا مورحناسنا|ماواموصعم

 دماوابلبج نمءاطغاهنع عفرب وأ اهنجس نم جرخت ناامل



 يف نا

5) 
 تغلب امل مث أهم امل فرتعا ى 3 قوقحلاب متمتنال نإ : '

 هيماتلا ١ أهم رح ةأ ًأرملا تلات : هي :دلا ٠ نم م اهغليم ة ةينأ اناا

 ىف لقالا لعو اقوقحلا عيمجىف لجرلاوةارملا ىواستو

 خيرات نكد هراوذأ ةفزأ املب 3 غ لاوخا هر 3 0

 ملاعلا ىف ندا

 اهتايح نم تلاثلا رودلا يف مويلاىه ةيرصملا ةأرملاف
 قوقح هلرح ناسا عرشلا رظن ىف اا ىنعع ةيضراتلا

 هتل هتلماعم و 3 اع ننكر رظن يفاهنك اوتادحاو هيلعو

 ةيعرشلا اهقودح عتمتلا نم همورخ لب رع فعلا 2

 دادبتسالا عباوت ندم 1 رااابلع قلاع

 1 هل عضو انعض ناك ىذلا قياسا

 عزتلاةلاحىفن آلا بص أ ىسايسلا دادبتسالا نا عمو

 - لازال ةدود هل ىحرتال ثني تاوقلا ل

 مهمأسبأ ع وود ندع لاخر

 تترا.دق ةيسايسلا اننيناوق نأ الا كلذ سامو

 و ىهذ دعل هيلا لصت ملام ىلا انتهيسو قرت ناز

0 
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 رعط نقذنا دعل لبجلا ىف نسكترب نا نلبقي مل ءاسنلا

 د الط لموعد نونمريثكلا لحرف ىلعلاو ةيرحلا
 000 روان لا نوعا ندعو

 .نرشنبو ةموكملا ىف ن ءطب نه رجأبم ىف نةفطو

 .تاررماؤللا ىف نكرتشيو دنا راو ىتكلا ىف نهراكفا

 ةروث دادتشا سرادملا لافقا ةبقاع تناكف لاجرلا عم

 ىلا ةموكملا ت:طفف لبق نم هيلع تناك امج راكفالا

 ١هيوةنسؤترارقف تا انا رع ومال اذه

 ىلادبعلا كلذ نم اهددع داز دقو سرادملا كلت ةداعا

 ةرهالظ هوازن الآ ىلا

 نيتلك ىف هصخلن ماعلا ىفةأرملا ةايح ضيرات لم و هاذه
 تر كعب لوألا اروصملا ىف ةرح ةارملا تشاع

 تمقوةلئاعلا ليكشت دعب مث مث اهديم ىف لزت مل ةيناسنالا

 .قيرط لع ةيناسن الا تماقال 9 ىتيقحلا دايمتسالا ىف

 نمءىذثلاةارملل ف رتعاوقرلااذهةروص تريغت ةيناملا

 اهللع ىضةىذلا لجرلا دادبتسال ثعضخ نكلو قمحلا
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 ريك الا نر نم لاع رما ردص ثيح ١؟5ةنس ىف

 ةروطاربم الاهدل تلوت مث ةدحأو ةرم باححلا ءاغلاب

 ؟بهي/ ىلا ءابد؟ةنس نم تلغتشاو هلمع تمحتف نيرئاك

 ةماقعأاة ب رثلا نهيب ترسشنو تانبلل سرادملا سم

 د دالاو.

 ضغب ناكو لوالا ردنئسكلا كلللا ىلوت امل ناكلو

 ردعسكلا كاملا: ىلوت ىح هك ركل هده تفقو هير

 لطلاف اهبمدقتل ًابحم هدالب ةيقرت ىلا الايم ناكو ىتاثلا

 تانبللةريثك سرادم اثناو(جاف رفاز لاحرا داتا

 ىتلا مولعلا اهيذ نملعتي نك ىوناثلاو ىنادتب الا ميلعتلل

 تناك طفلا اذه لعتءشناةسردملواور وكلاب 0

 ةميظعلاةضهنلا هذه ىلع ضع مل نكلو ١مهاب ةنس ىف

 ءاسنلا مدقتنا ةيسورلا ةءوكملا تأرىنح ربك نمز»

 ناو ةيسايسلا ةمالا ةلاخ ىف ريبك ثا هل قراسلا

 ؛١مةنسىف تلفق افوغدخاةموكحلل نيضراعملا بزح

 نكلوءاسنلاو لاجرلا هوجو ىف ةيلاعلا سرادملا باوبا
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 لاجرل قوتح ورق رشع نماتلا نرقلا نا ) لاق ىذلا

 دق ثيح ( ءاسألا قوقحرشع عساتلا نرقلا ر رقيسو

 تاحالصالا نم ريبك ءىلث من ورم عساتلا رقلأ ىهتنا

 هذه ىفهنا ريغ اسنارف لاجر نم ريثك اه باطن ىتلا

 هك رح ىف سوسحم مدقت لصح ةريخالا رشعلا نينسلا

 ىباغختنالا قحءاسنلال يغب ىمتنا ةيواسن رفلا راكفالا

 ىذلا نوناقلا رهض ىّضاملا ماعلا ىفو ةيراجتلا سلاجملا

 ةامالا ةعتصل فارتحالا قح ءاسنلا لوخ

 فلتذالىرخالاةنوابوروالا كلاملا ىف ءاسنلا لاحو

 اسقارف ىف ءاسنلا لاح نع اليلفالا
 را ناباهيط ىفق ىلا _ءكااعزك رفايسور هكلماما

 لهأ نم اهؤاسن شاع دقف اذملو هيقرشلا تادانلاب

 قرشااءاسنك تابوح ىظسولا هقبطلاو هيلاعلا "هقيطلا

 هيلستلاو ديلا  ناطورغ ثويبلا ق تانوتب

 نبجاوزأ ”همحر هبحمسنامالا قوتحلا نم نمل سيلو
 الا هيسورلادالبلا نم ةداعلا هذه لطبتملو ”نوثايل ا
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 باونلا ساحب ىلا مدقت عورشم لوأو ةأرما فلا

 نم ناكو 507 ةنس ىف ناك ةيسايسلا قوقملا نيليوختل

 دخأ ىذلا وه ليم تراوتسا ةماعلا نأ ةطم نسح

 لاحلا ىف ةا سليما م اما هنع ةعفادملا هسفن ىلع

 ليئارزبد مهنيب نم ل كاوا ع[

 ١هولانو امور مده ا ةنسؤونوتسدالغو

 نم مدقتب لازامو 0 ١ لان لع ةملس ىو 5

 هل ترفوتىتح ةديدج ًاًتاوصأ سسكبو نيحىلا نيح

 قبب ملو باوالا ساجم هيلع ًرفاف هب ةتس ىف ةيبلغالا
 نايعالا ساحم قيدصت "الا هذافنل

 ىلا ءاسنلا ن'اشىف راكفالا ةكرحلصتل اسن رف ىفو

 ليلق مولعلا ةسرامع ءاسفلا نمنيلغتشملا ددعفدحلا اذه

 ًاروصحم نوكيداكب ةيريمالا اصملا ىف نيفظوملاددعو

 ىبلا هفرحلاو نوفلتلاو فارغلتلاو 'هتسوبلا هحلبصم يف
 دقو ةراجتلا ىهاسن ارفءاسن ص وصحلا لعاهملا تبا

 انفاق ىف رصملا »ا رمش ريك اودتيهروتكيف نظباح
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 نا ١مهم.٠ ةنس ىف تلمح ىتلا ةيئاصحالا نم ليت هنا

 نهددع غلب طف بايبدالاو مولملاب تافرتحلا ءاسنلا

 ++ وةراجتلا ىف هلاملا ىف هم و ةئاملا ىف نيعبسو ةسمخ

 ظ ةعانصلا ىف ةئاملا ىف

 ممالا برقا ىهو ارئلكنا ىلا اكريما نم انلقتنا اذاف

 لقال عئانصلا و مولملاب ءاسنلا لاغتشا نا اندجو اهلا

 ةريخالا |اهتيئاصحا نميتت دقفاكريما يفدهاشي امير رقت
 نويلمةثالثو تايب دالاو مولعلاب نلغتشي نهنم انويلم نا

 : ةعانصلاو ةراحتلاب

 ةيدلبلا سلاهملا فباختنالا قح تايزياككالا ءاسننالو
 ءاسنلا تفيملوةيريملا تايعمجلاو فراعملا تاعمتجم ىفو

 باكلاك ةيزيلكلالا تارمعتسملا ىف ىتح ايازملا هذه منمت
 اكرماو انكر

 ىف لازت ال ىهف ةيسايسلا قولا نوحن# ةلكسم اما
 تايزيلكتالا ءاسنلا نممدقت بلط لواو ريضحتلا رود

 ةنامس هيلع ىضماو١*+5ةنس ىف ناك باونلا سلجم ىلا
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 ةيئادتبالا سرا دملا ىف ةثاملا ىف نيمستو ةسمخ نهددع غلب

 باتك يف ريبشلاىواسن رفلا ىتاكلا هيجروب لو: لاق

 امئاسن لاح فصو ىف اطير مأ هترايز بقع هفلأ ثيدح
 أنام

 «نسردب تانبلا تدجوةيمو ةسردمترز اذا»

 « سردل قلب ىذلاذاتسالاودحاو ناك«يفنامبصلا عم»

 . .« ىبلع لمعم ف تلخو اذاو قرف البةأرماو الجر »

 «بركسو ركيملا ةلا ىلع س ءؤرل' تاينحم ان انب تدجو»
 « صحفب لغتشم لكلا ملا ةبلط نم نابش نهناجو »

 ) دئازجلا يتاكمدحاكروو وب فلا نم ةلكسم »

 (مورو ةارما هنا دحتف هسفن ىمسل نا ريغ نم »

 ( ءايطالاددع دحتف نيروبشلا أبطالا دحا ءاعدتسا »

 «ملناو لاجرلا نم ءابطالا ددمل ايواسم ءاسنلا نم »

 « ةرثكلا نم وبف تاهملا ضمد ىف ايواسم نكي. »
 « ردانلا ليبق نم نهنم ببطتلا دن ال خيتو

 لوقننا ةيناك,رمالا ةأرلا نأش ءاقترا نايبل ىنكيو
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 « رب اناتع والو ةماعلا لاسملاب امحزتم طاصم نعو

 «عمسا لو ةيسايسلاامهم ارا فالتخا يس نيجوز د

 4 ىلا جوزلا اهف ىمعتني تالثأع ةدع فرعا ىلا ىلع هب»

 « رخآ بزح ىلا هتجوزو بزح »
 .تايالولا ميمج ىف تحنم ا رمألا ةاولا نا ىلع

 .فرت# ناابلف ةيموهعلا قوقملا نما ظغاظح ةدحتاا

 نم ةأاضقدجوبو كاحلا عيمج ماما مفا رتتوةاماحلا ةفرحن ظ

 . ىليشو هببمولوك و جنمويو ساسناك ةبالو ىف ءاسنلا

 سنان ةنيظو ىفنهدارفا ضعن نيعواهريغو هدئلزو

 .ةيجراللا تاراظن ىف نهنم ميظع ددغ دج وبو ىئومم

 ةيرأعاو ةيلخادلاو
 ةيمسرلا دوقملا ريرحتب تالغتشملا ءاسألا ددع اما

 .د؟ارملا تاريدمو تاسدنهملاو تاسيسقلا ءاسنلاو

 .فارغلتلاو ةت-سوبلاو تاناخدصرلا ىف تامدختسملاو

 ىصحخ داك الف

 .دقف فراعملا ةراداف فئاظولا ىلغا ءاسنلالغشتو
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 ىف رشندقو نامحنيلن وج ىتاكبرمالا ىضاقلا ىارانع

 : لاق ابوروا دئارج مما ىف ١م ةنسا

 « فلاظولا ىف ءاسنلا كارتشا لبق لاجرلا ناك »

 « دحاو بيجواذ ال ناكمىف اوعمتجا اذا ةيمومعلا »
 « ضمد نيب فيفخ عازت ماق اذاف سدسم نم مهنم »

 « حرجوا لتقب الا ةداع ىهتن نكي مل نيرضاحلا »

 « الف زيناجلا ةءاربب بلاغلاف نومكحنوفلحل ناكو »

 « جتنلاجرلا عم ةيئاضقلا فئاظولا ىف ءاسنلاكرتشا »
 « ال نوفاحلا ناك كلذكو نيبنذملا ةبقاعم كلذ نع »

 « ريغتف روحفلاو رامقلاو ركسلا ىلع ةيوقعلاب نوءتهم »

 « ىف ءاسنلا روضح ىلع تتر دقو - نآلا لاخلا »

 « ماظنلا نم ةيلحتم اهناءاقن آلا ىرن انئا تاسلجلا »

 لبق نم اف فرعي ناكامم رثكاي راقولاو بدالاو» '

 « ةيمومعلا فئاظولاب ءاسنلالاغتشا ىلع بترتإو »

 « ىلا لصيو نهلزانم ىف نهيلع بجام نلمها نبنا >
 6 اهلاغتشا ببسإ هتجوز نم شا احوز نا ىملع »
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 وهادباو ودارولوكو

 ن آلا ىلا لنت مل ةأرلاف اكريما تايالو ىقاب ىف اما

 ماعلا ىأرلا هكر ح ىلع علطم لك نكلو ةيسايسلا ابقوّمح
 بيرق نمز يف قومحلا هذه لانئس اهنا كشي ال اهذ

 نييسايسلا املاجر ربكأ نم نيلجر ىأر كيلاو دج

 :ةدحتملات اال ولأ خ ويش ساجحم فوضعلانوليمس لاق

 نكع الةريبكلاانن دميف قسفلا راشقنا نا دقتعا ىنا د

 «باختنالا قح ءاسنلا تحنم اذا الا هقاطن قيضل نا

 ساحمءاضء أ نماضيأ وهو هيفاه ريبليج ىأر نمو
 الا هحلصي ال ةيسايسلا قالخالا داسف نا » خويشلا

 ىهةرامخلا نا ملف انال تاباختنالا ىف ءاسنلا كارتشا
 ةراخلان الالاكلذامو ٍتاباختنالا ئكرمو ةيدلبلا سلجم

 « ةأرملا هيف لخدت ال ىذلا ديحولا لحل ىه
 نورباكيرما ىفلاجرلا نا فيك برغتسي *ىراقلا لعل

 ال ةالخالا دانفو قيسفلا ةيواع ىلا لييسال نا

 لقنا كلذلو نايبلا ىلا جاتحي رمأ اذه . ءاسنلا ةنودع



)0 
 « دقف لث. الواح ددبنانك ىتلا ىئاصملا عيمج ناو » ٠

 « انتشدعم ىف ماس ظنلا تارطضاو 000 هقر ءاسنلا »

 ءانموطخ كاليغ ذ الار م ةيلزالا »

 « نيقوقح نردق انئاسن نم مظعالا داوسلا ناد

 «اينطو(بجا واه مايقتلا نربتعاو اهردق قح ةديردجلا »
 « مم ةنس ةرشع ىتنلا ةيرحن نا لوقا ىتاف ةلججابو د

 « نا انسوفنو انلوقع ىف تنكم دق رهابيلا حاجنلا 0

 غ هيق ناترنال اع لجل ةارلاةمواس ١

 6ك |! بلطولا انب قاسنت تامدقملا هذه لك د

 4 طب عام ةيالو لح ىتح ةيعامجالا انتلاح ىف »

 4 0 دعصت ىتلا ةميظعلا ةكر لا ىنملاعلاهب ىدتجب »

 « ةنرلا ةورذ ىلا »

 ماظعلالاجرلاءالؤهءا رآ ىلع فيضأ نا لع سبلو

 ىف ن الاىلا هن الومعم لازب ال 9 ةنس نوناق نا آلا

 كل:وذح تذح دق ةيئاكريما تايالو ثالثناوججنموب

 هلواةبالو ىهوةيسايسلا قوما ءاسنلاتلوخو ةياالولا
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 :« ةقفا املا ةنسح ةحيتن هذه نا ىارؤوو ءاسنلاب »

 « انتمأ حامل 1

 .بظخ م١ ةئس ريان مار كل

 نآس تيوع نوح دب رخآ سيئر

 «« هيف عتمتن ىذلا ديحولا ناكملا نمو هكاممنا د

 « الب لاجرالةحونمملا ةيسايسلا قوقحلا عيمجي ءاسنلا د
 « ىتلا انتءما نم مادقالا اذهو نيفتصلا نيب: قرف»

 « لاط أطخ حالصإ ىلا لدعلاو قملا بحاهدشرأ»

 « معز ناو . انيلا ملاعلا راظنا هجو دق نمزلا هيلع »

 قل معن انلكف ةيرحتلا رود ىف لازنال اننا انماصخا »

 .«انهح رصا ىتاو .انيلاةبسنلاب ىضقتنا دق رودلا اذه »

 .«لاجرلا عم ةموكملا لامعا ىف ءاسنلا كارتشا كانو

 ) مي حصا ا(دنعنيناوثلا نا هيلع فرت »

 .« ىلا لصوءافك الا نيفظوملا ددع ناو هيلع تناك»

 .««تقئرا ةيعامج الاانتلاح ناو لبق نما هل دب.«آ مل ةجرد »
 .« ىرخالا دالبلا رئاسهياعامقوفتن آلا ىهوأريثك »
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 « ىلعلاملا مادامو . ةأرملا ةرطفب نظلا نسح ىلع :

 رازرعخالا ف حلا ”نيلف لاونلا اذه

 سيئرلا لاق نينسس عدرأ ةدم ىرخا ةبرجن دعبو ٠

 :روك ذل:

 « ىف ءاسنلا برن نحنو نينس تس مويلا ىغم »

 « ىف ىنأر تنلعأ دقو ةيسايسلا نيفوقح لامعتسا »

 « ةيرجنلا اهتربظأ ىتلادئاوفلاب ت>رصوةقباسةساج »
 « عيرالا هذه ةدم ىف هتدهاش ام نا لوقا ْن الاوز

 « ءاسنلا ل يوت ىف انيصااننأب امان ًاعانقا ىبمنقا نينس

 « قوما ق لخ زلة ًارلا ةاؤاسم ناو تاتش اس

 « دح هيف ىراع الا اجت ة ب رجتلا, تححيدق ةيسايسلا

 وهو ةموكحللرخآ سيئرنيمت نيتنسب كلذ دعبو
 خويش سلمءاضعأ نيب نم بختنادقو رباط لارنجلا

 : الثقق بطن ةدحتملا تايالولا

 « انيعرأ فن متع ءاسفلاو نينس ناك ضمد

 « ةقثث ىلاهالا ديزي رمي مويلكو ةيسايسلا قوتملاب



 (ه)
 ميمج ىف ا دعألا دالبلا نم لحرااو ءارلل ىوانت

 .ةاواسما تى تايالولا كلت ضم ىفو ةيصخشلا قوفحلا

 هيسايسلا قوتحلا ىف اضيأ أمه

 ةيسايسلا تاياخننئالا قحءاسنلا تلان جن وب بالو ىف

 اك سر أو انه لقثا ىلاو مك ةنس نم

 .نيتنسدعلاهاقلا ةبطخ هب رهاج ىذلا لبماش ويسوملا

 .لاق نوناقلا اذه. لمعلا نم

 « نإمعتسي نوناقلا كح ءاسنلاو ناتنس تضم »

 « نينو ةمالا و نيختنيف ةيسايسلا ”نهقوقح »

 « نيدؤيو اضقلا زكارم ىف ناسحجيو ابنع نيسفناب د
 .« نالدعلانموةيمومعلا فئاظولا نم كلذ نود ام »

 « ةديدجلا تابجاولا هذه. نق دق اسنلا نا ىفرتمن »

 « قوذلا ةمالسوىأرااةفاصحو ةنازرلا نم هجو ىلع د
 « ةبسنلابةيرجتلاهذهو.لاجرلاهب موقت امع صقني الد

 « تابثالاعنةءاليلدن وكت نا حلصت ال اهتدم رصقل »

 « لمحت اهنكل ةموكحلا ماهم مايقلا ىف ةأرملا دادعتسا و



 ف
 -# ةيصخشلا ”نهتيرحب ءاسفلا اهيف عتمت ىتلا دالبلا
 املك طارت را ناتطبت :رمزاتلا لاو ةيسارلا م رحيلاجرلا

 ىرخالا ىف ثرئا نيتلاهلا ىأ لاض نا لئانل ناو
 اهتاباقم ىفاريثأت امهنم لك ناو ناتلعافتم امها لوقت
 باد آلا ىف رؤي ةموكسملا لكش نا ى رنا ةراشوا
 هيعامتجالا ةئيمملا ىف رثؤت ةيلزنملا بادآآلاو ةيلزتلا

 لجرلا قريف ةأرلا نأ دج ةيقرشلا دالبلا ىلا رظلا
 5 اذا ميل ىف م ملاظ وهف ماحلا قر ىف لجرلاو .

 انتاموكح نادحب ةيوابوروالا دالبلا ىلا رظنا مْ هلم
 عفترافةيصخشلا قولا مارتحاو ةيركلا ىلع ة ها
 ةيرحو رايتعالا نم ةيلاع ةجرد ىلا اه ءاسفلأ نأش
 ام ىوتسم ىلا ن آلا ىلا ناصنل نك ناو لمعلاو ر كفل!
 نيلقتسم لاجرا دحاكيرما دالب ىلا لقتنا 3 "نط دعا
 ةموكملا ةطاسناو امان الالقتسا ةصاخلا مهتشيعم ىف
 اذملو امو دمم نوكي داكي دارفالا نوؤش ىف اهلخادنو»
 ثرح ريثكب ابروأ ىف ىه امحاهف ءاسنلا هب رخ ثداذ



)5 
 دعللاز ملحم ضا دق و ماعلا تربط ساهم ولج

 ىروتسدل ماظنلاهل< لحو ةبب رغلاد البلا ىفالايجا ماقا نا
 صاخشالا ىلع ّق هل سيل مالا نا ىلع سسؤلا

 نيناوملا هبصرفت ام الا لاومالا لعالو

 ناكسىرن ثيح ةماع قرشلاىف ادئاس لازال هنكلو

 نيعضاخ مجعلاو كرتلاو برعلا دالبو كاحلاو نيصلا

 فلا نم هلع تناك اع ريغتن ل ةموكح ةطلس ىلا

 نيئسلا م

 لاى أنفال نع ثحبلا لحم ان مه ساو
 هذي تدقو ىتأ

 نم صاختلا هو زدملا فوع فنع ةيقرشلا تاما

 سدح وهن دما قرتلا ايمرحىذلا يره زملا قاتم

 اماو اهناكف نم لقتذت نأنوِدب ددحاو راد . 7 امك رح

 وهو 000 3 و 6 تباسي 5 انه -
 دوحو

 د اع 5 8 0 نم لجزا طح 0 لك

 قسكئلابو.ةيرملانادجو اهدقفإو هسفنب طح> قيقراا



(0) 
 قدقمنا ىذلا مما ىلع ةلئسملا هذه تضرعو ةدلاخ
 ةشقانمو ليوط ثح دمل ررقف نرخ ةنس قرت اذ
 ناكولحرلاة مدلل تقلخاهنكل وناسناةارملا نا دا

 اهوناوهو لجر ةمايق تحن شيعت نا ىرورضلا نم '
 تاماذااهمأنبا دحاو جاوزلا دم اهجوز مث اهجاوز لبق
 مناابجوز براقأو أروكذلا نم اهمراقا دحا 1 حولا
 فرصتت نا لاح ىأ ىف املز وحي الو دالوا اهل نكي
 ةءاصوال الو دوقعلا ف ةداهشلل له ريغ تناكو اهسفنب
 ةربخ لهأوا امكحن وكت نال الورصقلا اهدالوأ ىلع
 نيتأرما ةدابشناهرسيوست ايالو ضعل ىف دهوشو
 ماكحالا هذهراثا لازث الودحاو لجر ةداهبش عواش

 ًادي«نالكلذابوروا كلام نم ريثك يف ن آلا ىلا ةبقاب
 ةموك_لاو ةلئاملا ةروص ىلع ناك ةموك-لا نكش
 نا اهنم رظتنبال ةيدادبتسالا ةطلسلا ىلع سسؤن ىتلا
 اهتيرحو اهقوقح ةأرملا باستك ١ ىلع لمعت

 لوا وه ةيدادبتسالا ةموكملا نم برضلا اذه
 ما



 ظ 0
 نمهتثروىلا هتكرتعم تلقتناتام اذاف رخآ صخشل

 مهريغوأ روك ذملا اهدالوأ

 ةلواهسفنل اعيش كلمتال ةأرملانا لاحلاهذه عبتي امو

 ىف ةد_حولا نال ءاسن ةدعل لجرلا جوزي ناو ثر

 .قوفحلا ىف نيجوزلا نيب ةاواسملا ضرفت جاوزلا

 ري اتباعونةأرملا ىلعلجرلاةلوص تفخ مث . تابجاولاو

 ا 4 درأ هل كلما قح اهلا تدرف ةموكحلا
 ةياج نكلو عئارششلا بسح ىلع اصقانوأ (مامت ثرالا
 انا دج لاذاللا نمد ىا ىف غلبت اجلا ةموكشلا

 الا و ةارااد قوتللا ىف ةارلاو لجراا نب توب
 تناك نانويلادنعو ةيعرشلا اهتيصخش نع ةدرحم تناك

 نجرخبالو ماتلا باجملا ىف نشمي ناب تافلكم ءاسنلا
 ةارملاتناكنامورلا دنعو ةرورضلادنعالا نمو نم

 تناك انم دنع انوروا خيرات ادبم ىفو رصاقلا ىف

 ىف تناك ىنامورلانوناقلاو ةسنكلا ةطلس ىلا ةعضاخ

 (حوراخلنا اوركنا نيدلالاجر ضعل نا ىتحلاح أ وس



 ع
 لغتشاوأراقاتطو هلذخاوهتوادب ناسنالا عدو الو

 ليكشت لعدعاسام ثا نمو تببلاءاظن دجو ةعارزلاب

 نم راتخت اهب صاخ دوبعم ةلئاع لكس ناكهنا ةلئاعلا

 دونملاو ناموزلاو نانولادنع مراح ناك ع ابفالسا

 ةشحوتملا مالا دنع ن الآ لاواعوه 6ونونام_ ل

 ىلا ناب رقلا مدقت ةلئاعلا تناكو نيصلادالب ىف ةيقب هلو

 موقت ةيرذ ءاقبتسا يلع لجرلل اثعاب اذه ناكف اهتمللا

 ةشدلا تامدخلا ةيدأتب

 اهلالقتسا نم انام رخةلئاعلا ىف ةأرملا لوخد لع فترتو

 نيامرطاوناموراوناولادبعتللاكلا_. د
 ابكلمعع ناكوهتحوزل اكلام برعلاو نيينيصلاو دونحلاو

 ناك حاوزلا دقعنا ىنم؟ ءارشلاق يرطل قيقرلا كاع
 علطم لك هملعي رما اذهوءارشو عيب ةروص ىلع لصح

 حاوسلا هاورو نوخرؤملا هركذو ىناموولا نوناقلا ىلع

 هيلا لقتنتفاهسبا نم هتجوز لجرلا ىرتشي . انلنورصاعملا

 عيبلاب اهيف فرصتي نا هل زوج واهياع بالا قوقح عينج



00) 
 عيمج ناف خيراتلا هب ءاجأمل ةديؤم انل نيرصاعملا حاوسلا

 1+ وز رم وزيوت داب اناط نبذل حاوسل
 دنهلا دالب ضمدو ةديدملا ةدئليزو ايلارتسا ميلقا نم

 دالبلا كلتىف فورعم ريغجاوزلا نا اوركذ ايقيرفاو

 ةلقتسم ضيمئاهطاح هذه ىلا ةارملا نا فالخال 0

 لب لامعالا عيمج ىف لجرلل ةيواسم ابسفنب ابسفن لوعت

 اهب ىلاغلا ىف قلعتب دالوالا سسن نا هيلع ةيزملا نماحل

 قنأشلا تاذ ىه لوالا رودلا اذهى ةأرملاف اهدحو

 اهتليبق نع عافدلا ىف كرتشن تناك امبرو ةيعامجالا ةئيملا
 ىف تاسرافلا عئاقو رك ذ كلذ ىلع لدبو لجرلا عم

 ضعءاىف ن الا ىلا ةرشتنم ةداع دوجو وةعدقلا خب راوتلا

 اذه نمو لاجرلا دنجن ام ءاسنلا دينحتب ىضقت دالبلا

 هتسارح نهيلادهع ءاسنلا نم ددعهلمايس كلمنا ليبقلا

 نوواسن رفلاىلوتسا ىذلا نزئاهب ةيموهادلا كالملناكو

 لاجرلا نم ىدنج ةئامسج نينس عضنب نم هالب ىلع
 ا ا اعو



 خيراتلا ٍ ق ةايملا

 املاح ةفرعمدعن الا مويلا ةأرملا لاح ةفرعم نكميال

 ةيعامجالا لئاسملا ىف ثمحبلا ةدعاق ىه كلت و ىضالاىؤ

 نمنأش ىأىف انلاح ةقيتح ىلع فقتن نا اننكمال انناف
 ماسملالاو ةيضاملا ثداوملا ءارقتسا دعب لا اننوؤش

 فرعن نامزلي ىرخأ ةرابعلو اهبف تبلقتىتلا داودالاب
 لصن ةطق: ىأ ىلا 0 ىتح انادتبا ةطقن ىأ نم

 عم لجرلا تافالعزا تودوريهنيخرؤملاخيشرك ذ

 دعاشر اع قرتفتالو ةفدصلا ىلا كو رتف تاك ارا

 عمتجي نادل ل رملا تدالواذا ن اشلا ناكو ماعن الا نيب

 هبشأ ىلا هوبسنيو غولبلا نس ىلادلولا لصو نيم موقلا
 لئابقاادنءاضيأ ةفو رعم تناك ةداعلا هذهو . هبسانلا

 تاباور تءاج دقو ةيلهامجلا ىف برعلا دنعو ةينامرجلا



 (د)
 ابي ده وابميلعت لع تثحواهيف فرصتلاو اهورثريب دن ىف
 لمعى اب لاغتشالاو هعنصىاب فارتحالا اهيلع رحح مو

 تحابا نا دح ىلا لجرلا نيب واهنبب ةاواسملا ىف تغلابو

 ءاتفالا هفيظوىلوتتناو لجرلا ىلع هيصونوكتنااهل
 ىلو دقو . لدعلاب سانلا نيب مكحا "هفيظو ىا ءاضقلاو
 دوجو عم ءاسن“ هنيدملا قاوسا ىلع هنع هللا ىذر رمع

 راس. رذلا نينا وذلا نعد مهريغو ةباحسلا نم لاجرلا
 ماعلا ىنالا ةاماحملا 'هعنصن فارتحالا قح ءاسنلا نم ا

 َدْللا اذهىلا ةأرملانع ىماح انتعيرشث ناك اذا . ىضاملا

 اذه ىف انب ردح لبف ةبرلا نم ةجردلا هذه ابحنمتو
 00 دولا دكت و ارش دضاقم نع لقثت نآ رتمعلا
 عيضنوةسيفنلا قوقملا هذه لامعتسا ىلا ةأرملا لهأت

 مدقتلا نعانقيومتالا جتنت ال ةيرظن تاشقانم ىف انتقو

 <: انلاوحا حالصا قيرط ىف

 ءارقلا نمر يثك ناوجرأو انب قيل كلذ نأ نظا ال

 انيأر لثم نورب



00 
 اذا 1 هاا ةاعارم مدعو ندلا مف 8 لواسلا

 تلوح ةمالل[ر يخةيفنا نظر عار نردد رع تقارح

 هنف ا نع مهنوتفتساو ءالعلا ءالؤه ىلا مهراظنا

 نوضرفب الو حالصالا نوبراحب نيذلا نا مهنع باغو

 لقع بي ذهن ىف مهيلع د وعت ةدئاف هن رصعلام ولعلا مهملعتل

 ملع سيرد اولشإ و لمع سس 1 بدا لامكتسا وأ

 ملعلا نم ا مسيل مهفنأ مغرالا خراتلاو ايفا رجلا

 نو وش رم نأ أشىفىأر ءادباب 0 ندلا نمالو

 ىرشبلا عامجالا لئاسم مهأ نم ةلأسم نع الضف ةمالا

 ةأرلاربرحن نا ملعي ةيمالسالا ةعيرشلا ىلع علطملاو

 ىلع هب رختفت نا اهل قحن ىتلا لوصالا سفنا نم وه

 تضم نوف رفع ثا نم ةأارلا تم سال ا

 نرقلا اذه ىف الا ةيبرغلا ةأرملا اهلن ل ىتلا قوقحلا

 ةمورحم لازت ال اهنا ىتح . قبس ىذلا نرقلا ضماو
 ا'ةلاطملاب :ةلفذشم نالا ىهو قرتلا ضنا

 ةئاذ ةءاقك ةأرملل ترزق م ت1



0 
 « هذه ىف عرشلا مكحوهو ثلاثلا رمالا اماو د

 « ةأرملاب ةولمخلا مرح اما عرشلا نا فورعملاف ةملاملا »

 « ةملكمع ةضيفتسملوالا ردصلا رايخاو . ةيدنجالا »

 « ةولملا نود ءاالملاىف مبعم نبش دحولاجرلل ءاسنلا »

 «نهو  ملسو هيلع هللا لص ىنلا ءاسن ناكافكو »

 « نادحب نك  باجملا يف ةئلابملاب نرما ىتاللا »
 « ركسع ةدئاقتناك ةلقئاع ةقئسلا نا ىتح لاجرلا »

 « ًارراكم نا لاخا اموةفورعملا لما ةعقو ىفهل ةربدمو »
 « مرح اذالا مونم أدحأ ملكت نكت م ان لرقأو

 هناكم مهعينج سانلا فرع لجر ىار وهاذه

 دصاقم مهفب نولغتشي رهزالا لها ناك ولو ٠ نيدلا نم

 ةيوحتلا بيك ارتلاو ظافلالاب مهاغتشا نع الدب مند

 هانلق امم ءىش يف انعم اوفلتخا امل ةيوغللاو
 نومرب راكفالا باحصاو دئارجلا نا بيعلا نمو

 طاطخحلا ىفببيسلا مهناب ىمالسالا نيدلا ءالع موب ل
 مهنوفصيوةيئدملا يف اهاوسنع ةيمالسالا مالا رخأتو



6 
 ملا لهال بتكت اماو ة ةفهس اقداقاعو ةنو قالا

 انيناما عدوتسم ىف و ةثدحلا ةئشانال صوصخلاىلعو

 ةيماعلا ةيبرتلا نم هتبستكا امب ىتلا ىعف لبقتسملا ىف
 ىذلا ناكملا ةأرملا ةلئسم لح نا انكم ةحيحصلا

 كتعلاو ةنانعلا نم هقدتما ١
 نم باجملا ىلع ملكتلا ىلا ةجاح ةمفدلا هذه رث مل

 نم ةأرملا يرحم باتك ىف هاندرؤا اهناف ةينيدلا ةهملا

 نبديلاو هجولا فشك ةحابا ىف حيرص نا رّلاصوصنلا
 نم ريثك كلذ ىلع انقفاو ذقو . لاجرلل ءاسنلا ةلماعمو

 نم رخآ انيزكزا امد معءارا انلقن نذلا نيملسملا ءالع

 انمزلي الى أر اذبف باجملا يف ديدشتلا نسحتسا ءابقفلا

 هعابتاب نيدلا

 نا باوصلا نف نالوق ةلئسملا هذه ىف ناك اذاو

 ةماعلا ةحلصمللو ةيناس الا ةيرحال قفاوملالوقلا حج 7

 باجملا ىف ةلكرانملا ةل بحاص ىتك دقو

 : لاق انبأر ادم انه اهدرون



 ظ » (ث)
 بدالاو لقملا ف ىترلا نم اهبيصن حنمتف اهتفصن قئاللا

 نماهلام لاوعتسا نس و ةشيعملا ىف لالا ةداعس نمو

 تببلا ىف دوشللا
 كشىندا هعزعزبال نيقي ىلع نحنف كلذ مت اذا

 ىف ةوا رك | قوكم ةردقصلا هك رلعا هفه قا وم

 1 ردكم ضرات

 نع اندصينأحصي لبف انداّمتعا وه اذه ناك اذا

 ةماعلا نمروبمخلا نا انلاما قيقخت ىلا ىعسلا ىف ةرباثلا

 هيلع طخسلااو رهظا باتكلا ضمد نا وأ هيلا تفتتلي م

 هرم ىضعرخاسوانيأر عم هبأر قفتي مل دقتنم نيبام
 : انقي' نسح انباع ركشي رتغمو فسافسلا ىف

 نايل :قيفنمت لاثا نأ قف اقيط ىتكنال نحن
 حيصفلا وهو هللا مالك اوممس اذا يذلا سانلا ةماعو
 هيو عاق رماح اذا. الا ةلومبشال هانمم للا هظفل
 هنيدب سانلا لهجأ وه خيش ىأرب هدصق نع افرصنم

 ةحيبقةروص ىف مهنيعال لثمت اذا الا نطولا نوبحن الو



 (ت)
 انكم ىلا لئاسولا ىمابنام رح ظلت ىم ناو اياك
 اهنم عافتنالا نم

 زوط ىف:ةيرعلا ةارملا تلد لل كلذ ندر

 ايش ابفالخ ات ييتبتو التع فتش تدل

 عمتك رتشاو رخآالا دس |دحاو ايقوتح لاو ان

 ملقلا بلط ىنمهمك راشوةبرشبلا ةايملا نوؤشىف لاجرلا
 ىف مهتسلاجو ةسينكلا ىف ظعولا عامسو ةسردلا ىف

 تحاسو ةيملعلا تايم ىف تردحو سدالا تان

 تفتخا ىتح ليوط نمز كلذ ىلع ضع ملو . دالبلا ىف
 ةيميهملا تاذلا كلت - ىثنالا - كلت دوجولاملاع نم

 ىف ةسمغنم ءايزالاب ةلب رستم ةنيزلاب ةرومغم تناك ىتلا
 لجرلاةقيمش ةأرلا نه ةديدعج ةارما اك

 ! عونلا ةيذبمو دالوالا هيبرمو جوزلا ةكيرشو

 دصقنام لك وه لبوحتلا اذه

 ىلا ةيرصملا ةأرملالصت نا وه هبلآ ىننام ةاغ
 لايكلا لس ىلع ةوطخلا هذهوطختنأو عيفرلا ماقملا اذه
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 .لاجرلا ناكام مظعم خيسن نب هلم لمك | مث قرلا نم
 .نوحمس الوءاسنلااه. نولضفير ىتلا مايازم نم هنورب

 'ىث لك ىف مهنواسي ناب نه

 .ناو ءاسنلا ىف مويلا ايار نوري نودوروالا ناك

 ”نهناو لقعلاو نيدلا ىف صقتلا ىلع روصقم ”نهرما

 .نا نولوةب اوناكو ناطيشلا لئابحو ةنتفلا لماوعالا نسل

 ةمدخل الا قا« ريصقتلا ركفلاو ليوطلارعشلاتاذ »

 مهسسقو م رعشو مهتفسالفو مثء الع ناكو لجرلا

 ىتلا ةأرلابنورخسيو اهتنيرتو اهميلمت ثبعلا نم نورب
 اهنومريورلعلا بتك ةعلاطمب لغتشتو ماعطلاةعانبص كرت

 لاجرلا صئاصخ هنومسي اوناك ام ىلع لفطتلاب

 0 لاح لخدو لهما ةواشغ مهنع 2 ةيفشكتا الف

 امنه معا مه منا اوفتك | نيثحابلا داقتنإ تحب

 ةيلقملا اهّسيبط نا اوؤرعو اهداسف ببسو اهطاطخما

 ناسنا اهنا اورعشو لجرلا ةعيبطك قرتلل ةلباق ةيبدالاو
 اهاوق مدختستو اهنيرحب عتمتت أ ىف قطعا اهل عيلعم



 مموتنإس
 سس حب نعي نما نإ ص لاب لا ل لارا حا تح رب حب حسي

 ةعدعم

 ثيدملا ندنتلا تار نهةوم ىف ةديدللاةاولل

 ىلا ةيملعلا تافاشتنك الارث ىلع برغلا ىف اهروبظ ادب

 نونظلاو ماهوالا ةطلس نيم قاسنالا لقملا تيملغ
 ىتلا قيرطلاهل تمسرو هسفن ةدايق هتءلسو تافاركلاو

 لك ىف ثحبب معلا ذخأ ثيح كلذ . ابكتلسي نأ بحت
 ليلدلا ماق اذا الا لاقمب ماسي الو ىأر لك دقتنو "ن

 نأ ىلا ىعسلا هب ىهتناو . ةماعلل ةعفنملا نم هيفا

 فارشالا تازايتما ىفلاوةسينكلا ل اجر ةطلس لطنأ

 دوسالا سنجلا قتعأو ماك-1لاو كول.ال ًاروتسد عضوو





 لولغز دعس-قبدص ىلا

 لمعت ةداراو ركتفي القعو بحي بلت تدجو كيف
 . اهلاكشا لمك ١ ىف ةدوملا ىلا تلثم ىذلا تنا

 تاعاس اههف ناو ءاقش اهلك ت سيل ةايملانا تكردافخ

 اهنميق فرعي نأ ةولح.
 حنمت ةدوملا هذه نا يكحا نا ىنكما اذه: رد

 هتجوزو لجر نيب تناكاذا ىلحا تاعاس
 هنلعال ىتوص تمفر ىذلا ةداعسلا رس وه كلذ

 ©ي ءاسنو الاخر ىطو هان“

 نيما مساق ىو... ةئنس سطسغا 6
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 كب يما مساق مصوصرملا
 فانيسا ةمكحع ةايوتسللا

 مق
. 

 هم ججم سمعك ةومح مل يقسم

 « ةقفن ىلع عب 0

 ا 3

 . لاا 0
 وحمل

0 

 4 ز 2

 تسلا تنازع ا 1
 برع هل ايار سيل توب

 0 ا ب ب

 ص ن#© ١

-_ 7 

 م اوأأ _ ه زا
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